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I I                                                     ПОЗИВПОЗИВ  ЗАЗА  ПОДНОШЕЊЕПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕПОНУДЕ

1. Наручилац
Општина Бечеј позива све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са
законом, конкурсном документацијом и позивом.

2. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке -набавка вршиоца услуге за контролу опасних материја у 
пољопривредном земљишту.

Шифра из општег речника набавке DA40.

3. Подаци о наручиоцу  и врста поступка јавне набавке

Општина Бечеј, ул. Трг ослобођења бр.2, Бечеј (у даљем тексту Наручилац), спроводи јавну  
набавку вршиоца услуге за контролу опасних материја у пољопривредном земљишту.

Предметна јавна набавка је набавка мале вредности и спроводи се у складу са Законом о јавним
набавкама („Сл гласник РС“ број 68/2015) .
Интернет адреса наручиоца: www.becej.rs
4. Рок и начин подношења понуде
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.09.2016. до
10:00 часова на адресу: Општинска управа општине Бечеј, ул.  Трг ослобођења бр.2, 21220
Бечеј.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу
ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. Понуда коју наручилац није примио у року
одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се
могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део
понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
Понуда се подноси непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим
да ће понуђач на коверти назначити следеће:

„Набавка вршиоца услуге за контролу опасних материја у пољопривредном 
земљишту. ЈНМВ бр. 14/16 - НЕ ОТВАРАТИ“

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи
свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за
контакт. Било би пожељно да понуда буде повезана траком у целину и запечаћена, тако да се
не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно забрани, чланом 87. став 4.
Законом о јавним набавкама.

5. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда одржаће се 13.09.2016.  у 10:30 часова, на адреси наручиоца. Пре
почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати
поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих
ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
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6. Критеријум за оцењивање понуда
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. Уколико две или више понуда буду
имале исту исказану цену,  као критеријум за  рангирање ће се користити  рок за  извршење
услуге.

7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније понуде
Одлуку о додели уговора, која ће бити образложена, наручилац ће донети у року од 10 дана од
дана јавног отварања понуда, и биће објављена у року од 3 дана од дана њеног доношења.

8. Лице за контакт: У периоду одређеном за припрему и достављање понуда , за све додатне
информације заинтересовани се могу обратити Анђелку  Мишковић,  е-mail
miskovic.andjelko@gmail.com

II       УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена
Понуда мора бити састављена  на српском језику.

2. Обавезна садржина понуде
Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће:

Образац
бр. О б а в е з н и    д о к у м е н т и 

1
Попуњен образац понуде са техничким спецификацијама и изјавом о 
прихватању услова из конкурсне документације

2 Попуњени, потписани  и оверени општи подаци (за понуђача, подизвођача 
и/или члана групе)

3 Потписана и оверена Изјава о испуњености законских услова

4 Попуњен, потписан и оверен Модел уговора

5 Попуњен образац о независној понуди

6 Попуњен образац трошкова припреме понуде

7 Попуњена Изјава о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. Закона

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни
део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, а овлашћено лице понуђача исте
потписује и печатом оверава. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној
документацији.

4. Понуда са варијантама
Забрањено је подношење понуде са варијантама.

5.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој
понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси
понуду са подизвођачем.

6. Подизвођач
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у
конкурсној документацији) означи да наступа са подизвођачем.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 
75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) 
овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне
набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач
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може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела
набавке.

7. Заједничка понуда
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (Образац 1. у конкурсној
документацији) представник понуђача ће означити да се ради о  заједничкој понуди. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)
до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих
разлога не одреди другачије.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог
услова. 
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

8. Додатни захтеви
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

9. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена у понуди, укупна и јединична, морају бити исказане у динаримa. Јединична цена наведена
у понуди је  коначна и не може се мењати, осим из разлога и на начин предвиђен моделом
уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених саставних делова
које сматра меродавним.

10. Начин означавања поверљивих података у понуди
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде. Наручилац ће чувати као
пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање
понуда.

11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Понуђач може тражити у писаном облику од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуде.
Питања упутити на адресу: Општинска управа општине Бечеј, Трг ослобођења 2, 21220 ,
уз напомену "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације - ЈНМВ број 14/16“.
Наручилац је дужан да  у року од три дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу
јавних набавки.
Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на
начин одређен чл. 20. ЗЈН.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека
рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију. 

12. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача  после 
отварања понуда и вршити контрола код понуђача

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева  од  понуђача  додатна  објашњења  која  ће  му  помоћи  при  прегледу,  вредновању  и
упоређивању  понуда,  а  може  да  врши  контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог
подизвођача (члан 93. Закона). 
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Уколико  наручилац  оцени  да  су  потребна  додатна  објашњења  или  је  потребно  извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака  уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако  се  понуђач  не  сагласи  са  исправком  рачунских  грешака,  наручилац  ће  његову  понуду
одбити као неприхватљиву.

13. Критеријум за избор најповољније понуде
У предметном поступку јавне набавке радова критеријум за оцењивање понуде је критеријум
најниже понуђене цене у складу са чл. 85 Закона.

14. Рок за закључење уговора
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако понуђач којем је
додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор
са првим следећим најповољнијим понуђачем.

15. Закључење уговора
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
 

16. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који
има интерес за доделу уговора, у овом поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао
да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у
даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил
jovana.topic@becej.rs  или препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке
радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и
уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за
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подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 149.
ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење
понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење
захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење
пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4.
члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог
подносиоца  захтева,  у  том  захтеву  се  не  могу  оспоравати  радње  наручиоца  за  које  је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује  обавештење о  поднетом  захтеву  за  заштиту  права  на  Порталу  јавних
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за
заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ уз ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у износу од 60.000 динара.

Број рачуна: (број- 840-30678845-06), 

Позив на број: 14/16,

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке

Корисник: Буџет Републике Србије.

Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

17. Финансијско обезбеђење

Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави регистровану, бланко меницу са
меничним овлашћењем за озбиљност понуде на износ од 10% са ПДВ-ом од укупног износа
понуде.

Вршилац услуге се обавезује да на име аванса, а истовремено са даном закључења Уговора о
јавној набавци, Наручиоцу депонује потписану и печатом оверену бланко меницу са меничним
овлашћењем у складу са клаузулама „без протеста“ и „без опозива“, а у складу са О Д Л У К О М
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА МЕНИЦА И ОВЛАШЋЕЊА
(„Сл. гласник РС“ број 56/2011).
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Образац бр. 1

ПОНУДА СА ТЕХНИЧКИМ СПЕЦИФИКАЦИЈАМА

         – Набавка вршиоца услуге за контролу опасних материја у пољо-
привредном земљишту” , 

ЈНМВ 14/16

Понуда бр. _________од _________

Назив понуђача:      _________________________________________________________
Седиште  и адреса: _________________________________________________________
                                                    Понуду дајем (означити):

 самостално                                  са подизвођачем                              као заједничку 
понуду

Р.бр. О П И С Износ без ПДВ-а

1.

УТВРЂИВАЊЕ ПОСТОЈАЊА ОПАСНИХ И ШТЕТНИХ 
МАТЕРИЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ ПО 
ЈЕДНОМ УЗОРКУ

ПДВ

Укупно са ПДВ-ом

Рок важења понуде износи 30 дана од дана отварања понуда.

Начин плаћања: Плаћање ће се вршити 30% авансно,  а остатак износа ће се исплатити након
извршене услуге
Рок за извршење услуге износи___________дана 

ИЗЈАВА:   
Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из конкурсне документације.
Сагласан сам да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити
контрадикторан овим условима.

Датум и место:                                           МП                                   Потпис овлашћеног лица:  
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Вршилац услуге има обавезу да:

1. да изради мапу парцеле са уцртаним границама;

2. да узме одговарајући узорак земљишта за лабораторијску анализу, аутоматском сондом 
за узорковање;

3. да изради докуменат за сваку парцелу који треба да садржи:

мапу парцеле са уцртаним границама и површином;

хемијску анализу узорка на остатке свих активним материја датих у прилогу;

да изради препоруку стручне службе.
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Образац 2.                                ОПШТИ ПОДАЦИ

                                                        Понуђача

                                                        Подизвођача

                                                        Члана групе понуђача

(означити)

Назив

Седиште  и адреса

Матични број понуђача

ПИБ

ПДВ број

Текући  рачун и назив банке

Е-маил

Телефон

Телефакс

Одоговорно лице

Особа за контакт

Датум:                                                                                      Потпис овлашћеног лица

Место:                                                        М.П. 
(име, презиме и функција)

_____________________
Напомена: Образац копирати у потребном броју копија
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Обавезни услови

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.
ст. 1. тач. 1) Закона);

Да он и његов законски заступник није  осуђиван за  неко од кривичних дела као члан
организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,
кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.
тач. 4) Закона);

Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) (навести дозволу за обављање делатности која је
предмет јавне набавке);

Напомена: 

Наручилац је дужан да од понуђача захтева да поседује важећу дозволу надлежног органа
за обављање делатности која је предмет јавне набавке, у случају да  је таква дозвола
предвиђена посебним прописом. Наиме, овај услов наручилац је дужан да тражи само у
оним поступцима у  којима је  за  обављање делатности која  је  предмет  конкретне јавне
набавке потребно да понуђач има дозволу надлежног органа, с обзиром да је таква дозвола
посебним прописом одређена као обавезна. Значајно је да дозвола коју понуђач треба да
достави мора бити важећа, с тим да у овом случају није битан моменат издавања дозволе.
Из наведених разлога, приликом сачињавања конкурсне документације, наручилац је дужан
да испита позитивне законске прописе из области из које је предмет јавне набавке, те да
уколико су дозволе неопходне, јасно у конкурсној документацији наведе које су дозволе
неопходне и начин доказивања важења дозволе.  

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
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1.2. Додатни услови

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за
учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

Технички капацитет:

Да  понуђач  поседује  у  власништву,  закупу  или  на  лизинг 2 возила са  којим  је  могуће
утврђивање ГПС координата парцела са нивоом тачности од 0,5 м

Доказ:
Ишчитана саобраћајна дозвола, полиса осигурања и доказ о постојању ГПС уређаја

Кадровски капацитет:

два радно ангажована обучена радника који руководе поступак узимања узорка са оваквим во-
зилима

Доказ:

Фотокопија уговора о раду, М образац

Упутство о начину доказивања  испуњености услова
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу  са  чл.  77.  став  4.  Закона,  понуђач  доказује  достављањем  Изјаве  (Образац  изјаве
понуђача, у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона,
дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона 

Изјава  мора  да  буде  потписана  од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  и  оверена  печатом.
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање,
потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  понуђач  је  дужан  да  достави  Изјаву
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Напомена:

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа о испуњености услова. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Ако
понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на
увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као
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неприхватљиву. (Напомена: Наручилац може, али није дужан да поступи на наведени начин у
случају поступка јавне набавке мале вредности - погледати чл. 79. ЗЈН).

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде
доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона. 

Образац 3.      ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА

1.                           ПОНУЂАЧА 

2.                           ПОДИЗВОЂАЧА 

3.                           ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

                                                   (означити)

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да 
испуњавамо све потребне услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама 
(„Сл гласник РС“ број 68/2015) за учешће у јавној набавци- Набавка вршиоца 
услуге за контролу опасних материја у пољопривредном земљишту, ЈН 
14/16
Место и датум:                                 М.П.                   Потпис овлашћеног лица:

(име, презиме и функција)

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака.
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Образац 4.                                МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише сваку страну, чиме потврђује
да је сагласан са садржином модела уговора. 

Закључен дана _______  2016. године између:
1. Општинa Бечеј,  ул. Трг ослобођења бр.2, Бечеј, ПИБ 100742635, матични број 08359466,
коју заступа председник општине Бечеј,  Драган Тошић, у даљем тексту Наручилац, са једне
стране и

2._____________________________________________________,
 ПИБ ______________, матични број __________________, текући рачун
_____________________, које заступа _____________________________, у даљем тексту
Вршилац  услуге,  који наступа са
_________________________________________________________________________________
као чланом групе/ подизвођачем.

Члан 1.

Закључењем уговора Наручилац поверава,  а  Вршилац услуге  прихвата да утврди постојање
опасних  и  штетних  материја  на  парцелама  у  државној  својини,  у  свему  према  понуди  бр
_____од  __________укупне вредности по једном узорку ________________динара без ПДВ-а,
односно _____________са ПДВ-ом, која је саставни део уговора. 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

Максималан број узорака износи _______.

Максималан износ који ће бити исплаћен  Вршиоцу  наведен је у плану набавки и износи 
***********.

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да је за предмет из члана 1. овог уговора Наручилац спро-
вео поступак јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 14/16, те да је на основу Одлуке о доде-
ли уговора од __________године изабран Вршилац услуге за извршење предметне услуге према
предвиђеном критеријуму најниже понуђене цене.

Члан 3.

Вршилац услуге се обавезује да 

1. да изради мапу парцеле са уцртаним границама;

2. да узме одговарајући узорак земљишта за лабораторијску анализу, аутоматском сондом 
за узорковање;

3. да изради докуменат за сваку парцелу који треба да садржи:

мапу парцеле са уцртаним границама и површином;

хемијску анализу узорка на остатке свих активним материја датих у прилогу;

препоруку стручне службе.

Члан 4.

Парцеле на којима ће се вршити узорковање бира Наручилац. Анализа се врши искључиво на
државном земљишту.

Члан 5.
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Уговорне стране су сагласне да се изврши авансно плаћање у износу од 30% вредности уго-
вора и 70% по извршеној услузи. Вршилац услуге се обавезује да на име аванса, а истовремено
са даном закључења овог Уговора, Наручиоцу депонује потписану и печатом оверену бланко
меницу са меничним овлашћењем у складу са клаузулама „без протеста“ и „без опозива“, а у
складу са О Д Л У К О М О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА МЕ-
НИЦА И ОВЛАШЋЕЊА („Сл. гласник РС“ број 56/2011).

Члан 6.

Рок за извршење услуге износи ___________календарских дана.

Члан 7.

Документацију из члана 3. Вршилац услуге је дужан да Наручиоцу преда у 3 истоветна при-
мерака, укоричених у тврдом повезу, тако да се појединачне стране пројектне документације не
могу одвојити од целине и минимум два примерка у електронском облику.

Као дан извршене испоруке техничке документације сматра се дан када је  Вршилац услуге
уредно адресовану документацију, која је предмет овог уговора предао Наручиоцу. 

Одељење за привреду и развој Општинске управе Бечеј се задужује, да у име наручиоца, врши
пријем и контролу примљене документације.

Члан 8.

Ако Одељење за привреду и развој Општинске управе Бечеј, у име Наручилаца у року од 5 
дана не достави примедбе на примљену документацију, сматраће се да је иста прихваћена без 
примедби.

Члан 9.

По примедбама на испоручену комплетну уговорену документацију, уколико проистичу из 
неадекватне примене задатка и захтева Наручиоца, Вршилац услуге је дужан да поступи у року 
од 3 дана рачунајући овај рок од дана достављања писмених примедби.

Члан 10.

Ако Вршилац услуге не обави посао у уговореном року дужан је да плати инвеститору казну у 
износу од 2 ‰ дневно, рачунајући од укупне вредности уговорених услуга, до максималног од-
битка од 5% уговорене цене.

Износ уговорне казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.

Члан 11.

Спорове из овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно, а спорове које не буду 
могли да реше споразумно решаваће стварно и месно надлежан суд према седишту Наручиоца.

Члан 12.

Уговор је закључен у пет истоветних примерка од којих Наручилац задржава три, а Вршилац 
услуге 2 примерка.

ВРШИЛАЦ УСЛУГЕ                                                                          НАРУЧИЛАЦ    
                                    ОПШТИНА БЕЧЕЈ
______________________________                              ******************************
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       (име, презиме и функција)                                                    

Образац 5.                        ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ               

назив и седиште предузећа:

..................................................

......

жиро рачун и назив банке: 

...........................................

....

матични број предузећа:

...................................................

ПИБ : Особа за контакт: Телефон, фаx, е –маил: 

ИЗЈАВА

У складу са чланом 26. Закона, под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу
потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима  или са
заинтересованим  лицима.

Датум                                               М.П.          Понуђач

              _______________________
      Потпис овлашћеног лица понуђача
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Образац 6.                        Образац трошкова припреме понуде

У  складу  са  чланом  88.  став  1. Закона,  понуђач ____________________  [навести  назив
понуђача],  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,  како следи у
табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким  спецификацијама  наручиоца  и  трошкове  прибављања средства  обезбеђења,  под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П.
Потпис понуђача
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Образац 7.                        ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75 СТ. 2 ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести  назив  понуђача] у  поступку  јавне
набавке...........................[навести  предмет  јавне набавке] бр. ......................[навести број
јавне набавкe], поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  и  да  немају  забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

          Датум            Понуђач

________________                        М.П.                                 __________________

Напомена:  Уколико понуду подноси група понуђача  , Изјава мора бити  потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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списак активних материја пестицида
RB Aktivne supstance Limit detekcije
1 2,4/DDT min 0,01 mg/kg
2 1/Naphthylacetamide min 0,01 mg/kg
3 2,4/D min 0,01 mg/kg
4 3/Hydroxycarbofuran min 0,01 mg/kg
5 4,4' – DDD min 0,01 mg/kg
6 4,4' – DDE min 0,01 mg/kg
7 4,4' – DDT min 0,01 mg/kg
8 Abamectin min 0,01 mg/kg
9 Acephate min 0,01 mg/kg

10 Acequinocyl min 0,01 mg/kg
11 Acetamiprid min 0,01 mg/kg
12 Acetochlor min 0,01 mg/kg
13 Acibenzolar/S/methyl min 0,01 mg/kg
14 Aclonifen min 0,01 mg/kg
15 Acrinathrin min 0,01 mg/kg
16 Alachlor min 0,01 mg/kg
17 Aldicarb min 0,01 mg/kg
18 Aldicarb/sulfone min 0,01 mg/kg
19 Aldicarb/sulfoxide min 0,01 mg/kg
20 Aldrin min 0,01 mg/kg
21 alfa/BHC min 0,01 mg/kg
22 Amidosulfuron min 0,01 mg/kg
23 Amitraz min 0,01 mg/kg
24 Aramite I min 0,01 mg/kg
25 Aramite II min 0,01 mg/kg
26 Asulam min 0,01 mg/kg
27 Atrazin min 0,01 mg/kg
28 Azinphos/ethyl min 0,01 mg/kg
29 Azinphos/methyl min 0,01 mg/kg
30 Azoxystrobin min 0,01 mg/kg
31 BAC/10 min 0,01 mg/kg
32 BAC/12 min 0,01 mg/kg
33 BAC/14 min 0,01 mg/kg
34 BAC/16 min 0,01 mg/kg
35 Barban min 0,01 mg/kg
36 Beflubutamid min 0,01 mg/kg
37 Benalaxyl min 0,01 mg/kg
38 Benfluralin min 0,01 mg/kg
39 Benfuracarb min 0,01 mg/kg
40 Benomyl (izražen kao Carbendazim) min 0,01 mg/kg
41 Bentazone min 0,01 mg/kg
42 Benthiavalicarb/isopropyl min 0,01 mg/kg
43 beta/BHC min 0,01 mg/kg
44 Bifenox min 0,01 mg/kg
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45 Bifenthrin min 0,01 mg/kg
46 Binapacryl min 0,01 mg/kg
47 Bitertanol I min 0,01 mg/kg
48 Bitertanol II min 0,01 mg/kg
49 Boscalid (Nicofen) min 0,01 mg/kg
50 Bromophos/ethyl min 0,01 mg/kg
51 Bromoxynil min 0,01 mg/kg
52 Bromoxynil octanoic acid ester min 0,01 mg/kg
53 Brompropylate min 0,01 mg/kg
54 Bromuconazole I min 0,01 mg/kg
55 Bromuconazole II min 0,01 mg/kg
56 Bupirimate min 0,01 mg/kg
57 Buprofezin min 0,01 mg/kg
58 Butralin min 0,01 mg/kg
59 Butylate min 0,01 mg/kg
60 Captafol min 0,01 mg/kg
61 Captan min 0,01 mg/kg
62 Carbaryl min 0,01 mg/kg
63 Carbendazim min 0,01 mg/kg
64 Carbetamide min 0,01 mg/kg
65 Carbofuran min 0,01 mg/kg
66 Carbosulfan min 0,01 mg/kg
67 Carboxin min 0,01 mg/kg
68 Carfentrazone/ethyl min 0,01 mg/kg
69 Chlorbenside min 0,01 mg/kg
70 Chlorbufam min 0,01 mg/kg
71 Chlordan/cis min 0,01 mg/kg
72 Chlordan/trans min 0,01 mg/kg
73 Chlorfenapyr min 0,01 mg/kg
74 Chlorfenson min 0,01 mg/kg
75 Chlorfenvinphos min 0,01 mg/kg
76 Chloridazon min 0,01 mg/kg
77 Chlorobenzilate min 0,01 mg/kg
78 Chlorothalonil min 0,01 mg/kg
79 Chlorotoluron min 0,01 mg/kg
80 Chloroxuron min 0,01 mg/kg
81 Chlorpropham min 0,01 mg/kg
82 Chlorpyrifos/ethyl min 0,01 mg/kg
83 Chlorpyrifos/methyl min 0,01 mg/kg
84 Chlorthal/dimethyl min 0,01 mg/kg
85 Chlozolinate min 0,01 mg/kg
86 Cinidon/ethyl min 0,01 mg/kg
87 Clofentezine min 0,01 mg/kg
88 Clomazone min 0,01 mg/kg
89 Clothianidin min 0,01 mg/kg
90 Cyazofamid min 0,01 mg/kg
91 Cycloate min 0,01 mg/kg
92 Cyflufenamid min 0,01 mg/kg
93 Cyfluthrin I min 0,01 mg/kg
94 Cyfluthrin II min 0,01 mg/kg
95 Cyfluthrin III min 0,01 mg/kg
96 Cyfluthrin IV min 0,01 mg/kg
97 Cyhalofop/butyl min 0,01 mg/kg
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98 Cymoxanil min 0,01 mg/kg
99 Cypermethrin I min 0,01 mg/kg

100 Cypermethrin II min 0,01 mg/kg
101 Cypermethrin III min 0,01 mg/kg
102 Cypermethrin IV min 0,01 mg/kg
103 Cyproconazole min 0,01 mg/kg
104 Cyprodinil min 0,01 mg/kg
105 Cyromazine min 0,01 mg/kg
106 Dazomet min 0,01 mg/kg
107 DDAC min 0,01 mg/kg
108 delta/BHC min 0,01 mg/kg
109 Deltametrin min 0,01 mg/kg
110 Desmedipham min 0,01 mg/kg
111 Diallate I min 0,01 mg/kg
112 Diallate II min 0,01 mg/kg
113 Diazinon min 0,01 mg/kg
114 Dicamba min 0,01 mg/kg
115 Dichlobenil min 0,01 mg/kg
116 Dichlofluanid min 0,01 mg/kg
117 Dichlorprop min 0,01 mg/kg
118 Diclofop methyl min 0,01 mg/kg
119 Dicloran min 0,01 mg/kg
120 Dieldrin min 0,01 mg/kg
121 Diethofencarb min 0,01 mg/kg
122 Difenoconazol I min 0,01 mg/kg
123 Difenoconazol II min 0,01 mg/kg
124 Diflubenzuron min 0,01 mg/kg
125 Diflufenican min 0,01 mg/kg
126 Dihlorvos min 0,01 mg/kg
127 Dimethachlor min 0,01 mg/kg
128 Dimethenamid min 0,01 mg/kg
129 Dimethipin min 0,01 mg/kg
130 Dimethomorph (E) min 0,01 mg/kg
131 Dimethomorph (Z) min 0,01 mg/kg
132 Dimetoat min 0,01 mg/kg
133 Dimoxystrobin min 0,01 mg/kg
134 Diniconazole min 0,01 mg/kg
135 Dinocap I min 0,01 mg/kg
136 Dinocap II min 0,01 mg/kg
137 Dinocap III min 0,01 mg/kg
138 Dinocap IV min 0,01 mg/kg
139 Dinoseb min 0,01 mg/kg
140 Dioxathion min 0,01 mg/kg
141 Diphenylamine min 0,01 mg/kg
142 Disulfoton min 0,01 mg/kg
143 Disulfoton sulfone min 0,01 mg/kg
144 Dithianon min 0,01 mg/kg
145 Diuron min 0,01 mg/kg
146 DNOC min 0,01 mg/kg
147 Endosulfan I (alpha) min 0,01 mg/kg
148 Endosulfan II (beta) min 0,01 mg/kg
149 Endosulfan sulfate min 0,01 mg/kg
150 Endrin min 0,01 mg/kg
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151 Endrin aldehyde min 0,01 mg/kg
152 Endrin ketone min 0,01 mg/kg
153 Epoxiconazole min 0,01 mg/kg
154 EPTC min 0,01 mg/kg
155 Esfenvalerate min 0,01 mg/kg
156 Ethalfluralin min 0,01 mg/kg
157 Ethion min 0,01 mg/kg
158 Ethofenprox min 0,01 mg/kg
159 Ethofumesate min 0,01 mg/kg
160 Ethoprophos min 0,01 mg/kg
161 Ethoxyquin min 0,01 mg/kg
162 Etoxazole min 0,01 mg/kg
163 Etridiazole min 0,01 mg/kg
164 Famoxadone min 0,01 mg/kg
165 Fenamidone min 0,01 mg/kg
166 Fenamiphos min 0,01 mg/kg
167 Fenarimol min 0,01 mg/kg
168 Fenazaquin min 0,01 mg/kg
169 Fenbuconazole min 0,01 mg/kg
170 Fenchlorphos min 0,01 mg/kg
171 Fenhexamid min 0,01 mg/kg
172 Fenitrothion min 0,01 mg/kg
173 Fenoxaprop/p/ethyl min 0,01 mg/kg
174 Fenoxycarb min 0,01 mg/kg
175 Fenpropathrin min 0,01 mg/kg
176 Fenpropidin min 0,01 mg/kg
177 Fenpropimorph min 0,01 mg/kg
178 Fenpyroximate min 0,01 mg/kg
179 Fenthion min 0,01 mg/kg
180 Fenthion sulfoxide min 0,01 mg/kg
181 Fentin acetate min 0,01 mg/kg
182 Fentin hydroxide min 0,01 mg/kg
183 Fenvalerate I min 0,01 mg/kg
184 Fenvalerate II min 0,01 mg/kg
185 Fipronil min 0,01 mg/kg
186 Flazasulfuron min 0,01 mg/kg
187 Flonicamid min 0,01 mg/kg
188 Florasulam min 0,01 mg/kg
189 Fluazifop/p/butyl min 0,01 mg/kg
190 Fluazinam min 0,01 mg/kg
191 Flucycloxuron min 0,01 mg/kg
192 Flucythrinate I min 0,01 mg/kg
193 Flucythrinate II min 0,01 mg/kg
194 Fludioxonil min 0,01 mg/kg
195 Flufenacet min 0,01 mg/kg
196 Flufenoxuron min 0,01 mg/kg
197 Flumioxazin min 0,01 mg/kg
198 Fluometuron min 0,01 mg/kg
199 Fluopicolide min 0,01 mg/kg
200 Fluorochloridone min 0,01 mg/kg
201 Fluoxastrobin min 0,01 mg/kg
202 Fluquinconazole min 0,01 mg/kg
203 Fluroxypyr 1/methylheptyl ester min 0,01 mg/kg
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204 Flurprimidol min 0,01 mg/kg
205 Flurtamone min 0,01 mg/kg
206 Flusilazole min 0,01 mg/kg
207 Flutolanil min 0,01 mg/kg
208 Flutriafol min 0,01 mg/kg
209 Folpet min 0,01 mg/kg
210 Fomesafen min 0,01 mg/kg
211 Formetanat min 0,01 mg/kg
212 Fosthiazate I min 0,01 mg/kg
213 Fosthiazate II min 0,01 mg/kg
214 Fuberidazole min 0,01 mg/kg
215 Furathiocarb min 0,01 mg/kg
216 Haloxyfop min 0,01 mg/kg
217 Heptachlor min 0,01 mg/kg
218 Heptachlorepoxid min 0,01 mg/kg
219 Hexachlorobenzene (HCB) min 0,01 mg/kg
220 Hexaconazole min 0,01 mg/kg
221 Hexythiazox min 0,01 mg/kg
222 Imazalil min 0,01 mg/kg
223 Imidacloprid min 0,01 mg/kg
224 Indoxacarb min 0,01 mg/kg
225 Ioxynil min 0,01 mg/kg
226 Ipconazole min 0,01 mg/kg
227 Iprodione min 0,01 mg/kg
228 Iprovalicarb I min 0,01 mg/kg
229 Iprovalicarb II min 0,01 mg/kg
230 Isoproturon min 0,01 mg/kg
231 Isoxaben min 0,01 mg/kg
232 Isoxaflutole min 0,01 mg/kg
233 Kresoxim/methyl min 0,01 mg/kg
234 Lactofen min 0,01 mg/kg
235 Lambda/Cyhalothrin min 0,01 mg/kg
236 Lenacil min 0,01 mg/kg
237 Lindan (gama/BHC) min 0,01 mg/kg
238 Linuron min 0,01 mg/kg
239 Malaoxon min 0,01 mg/kg
240 Malathion min 0,01 mg/kg
241 MCPA butoxyethyl ester min 0,01 mg/kg
242 MCPA methyl ester min 0,01 mg/kg
243 MCPB methyl ester min 0,01 mg/kg
244 Mecarbam min 0,01 mg/kg
245 Mecoprop (MCPP) min 0,01 mg/kg
246 Mepanipyrim min 0,01 mg/kg
247 Mepronil min 0,01 mg/kg
248 Meptyldinocap min 0,01 mg/kg
249 Metalaxyl min 0,01 mg/kg
250 Metamitron min 0,01 mg/kg
251 Metazachlor min 0,01 mg/kg
252 Metconazole I min 0,01 mg/kg
253 Metconazole II min 0,01 mg/kg
254 Methabenzthiazuron min 0,01 mg/kg
255 Methacrifos min 0,01 mg/kg
256 Methamidophos min 0,01 mg/kg
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257 Methidathion min 0,01 mg/kg
258 Methiocarb min 0,01 mg/kg
259 Methiocarb/sulfone min 0,01 mg/kg
260 Methiocarb/sulfoxide min 0,01 mg/kg
261 Methomil min 0,01 mg/kg
262 Methoprene I min 0,01 mg/kg
263 Methoprene II min 0,01 mg/kg
264 Methoxychlor min 0,01 mg/kg
265 Methoxyfenozide min 0,01 mg/kg
266 Metolachlor min 0,01 mg/kg
267 Metoxuron min 0,01 mg/kg
268 Metrafenone min 0,01 mg/kg
269 Metribuzin min 0,01 mg/kg
270 Metsulfuron/methyl min 0,01 mg/kg
271 Mevinphos/cis min 0,01 mg/kg
272 Mevinphos/trans min 0,01 mg/kg
273 Molinate min 0,01 mg/kg
274 Monocrotophos min 0,01 mg/kg
275 Monolinuron min 0,01 mg/kg
276 Monuron min 0,01 mg/kg
277 Myclobutanil min 0,01 mg/kg
278 Napropamide min 0,01 mg/kg
279 Nicosulfuron min 0,01 mg/kg
280 Nitrofen min 0,01 mg/kg
281 Novaluron min 0,01 mg/kg
282 Oryzalin min 0,01 mg/kg
283 Oxadiazon min 0,01 mg/kg
284 Oxadixyl min 0,01 mg/kg
285 Oxamyl min 0,01 mg/kg
286 Oxycarboxin min 0,01 mg/kg
287 Oxydemeton/methyl min 0,01 mg/kg
288 Oxyfluorfen min 0,01 mg/kg
289 Paclobutrazol min 0,01 mg/kg
290 Parathion/ethyl min 0,01 mg/kg
291 Parathion/methyl min 0,01 mg/kg
292 Penconazole min 0,01 mg/kg
293 Pencycuron min 0,01 mg/kg
294 Pendimethalin min 0,01 mg/kg
295 Permethrin/cis min 0,01 mg/kg
296 Permethrin/trans min 0,01 mg/kg
297 Phenotrin min 0,01 mg/kg
298 Phenthoate min 0,01 mg/kg
299 Phorat min 0,01 mg/kg
300 Phosalone min 0,01 mg/kg
301 Phosmet min 0,01 mg/kg
302 Phosphamidon I min 0,01 mg/kg
303 Phosphamidon II min 0,01 mg/kg
304 Phoxim min 0,01 mg/kg
305 Picolinafen min 0,01 mg/kg
306 Picoxystrobin min 0,01 mg/kg
307 Pirimicarb min 0,01 mg/kg
308 Pirimiphos/methyl min 0,01 mg/kg
309 Prochloraz min 0,01 mg/kg
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310 Procymidone min 0,01 mg/kg
311 Profenofos min 0,01 mg/kg
312 Profoxydim min 0,01 mg/kg
313 Propachlor min 0,01 mg/kg
314 Propamocarb min 0,01 mg/kg
315 Propanil min 0,01 mg/kg
316 Propargite min 0,01 mg/kg
317 Propham min 0,01 mg/kg
318 Propiconazole I min 0,01 mg/kg
319 Propiconazole II min 0,01 mg/kg
320 Propisochlor min 0,01 mg/kg
321 Propoxur min 0,01 mg/kg
322 Propoxycarbazone min 0,01 mg/kg
323 Propyzamide min 0,01 mg/kg
324 Proquinazid min 0,01 mg/kg
325 Prosulfocarb min 0,01 mg/kg
326 Prosulfuron min 0,01 mg/kg
327 Pymetrozin min 0,01 mg/kg
328 Pyraclostrobin min 0,01 mg/kg
329 Pyraflufen/ethyl min 0,01 mg/kg
330 Pyrazophos min 0,01 mg/kg
331 Pyrethrins min 0,01 mg/kg
332 Pyridaben min 0,01 mg/kg
333 Pyridate min 0,01 mg/kg
334 Pyrimethanil min 0,01 mg/kg
335 Pyriproxyfen min 0,01 mg/kg
336 Quinalphos min 0,01 mg/kg
337 Quinmerac min 0,01 mg/kg
338 Quinoxyfen min 0,01 mg/kg
339 Quintozene min 0,01 mg/kg
340 Resmethrin I min 0,01 mg/kg
341 Resmethrin II min 0,01 mg/kg
342 Rimsulfuron min 0,01 mg/kg
343 Rotenone min 0,01 mg/kg
344 Simazin min 0,01 mg/kg
345 Spinosad (Spynosyn A i Spynosyn D) min 0,01 mg/kg
346 Spirodiclofen min 0,01 mg/kg
347 Spiromesifen min 0,01 mg/kg
348 Spiroxamine I min 0,01 mg/kg
349 Spiroxamine II min 0,01 mg/kg
350 Sulcotrione min 0,01 mg/kg
351 Tau/Fluvalinate min 0,01 mg/kg
352 Tebuconazole min 0,01 mg/kg
353 Tebufenozide min 0,01 mg/kg
354 Tebufenpyrad min 0,01 mg/kg
355 Tecnazene min 0,01 mg/kg
356 Teflubenzuron min 0,01 mg/kg
357 Tefluthrin min 0,01 mg/kg
358 TEPP min 0,01 mg/kg
359 Tepraloxydim min 0,01 mg/kg
360 Terbufos min 0,01 mg/kg
361 Terbuthylazin min 0,01 mg/kg
362 Tetraconazole min 0,01 mg/kg
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363 Tetradifon min 0,01 mg/kg
364 Thiabendazole min 0,01 mg/kg
365 Thiacloprid min 0,01 mg/kg
366 Thiametoxam min 0,01 mg/kg
367 Thifensulfuron/methyl min 0,01 mg/kg
368 Thiobencarb min 0,01 mg/kg
369 Thiophanat/methyl min 0,01 mg/kg
370 Tolclofos/methyl min 0,01 mg/kg
371 Tolyfluanid min 0,01 mg/kg
372 Triadimefon min 0,01 mg/kg
373 Triadimenol min 0,01 mg/kg
374 Triallate min 0,01 mg/kg
375 Triasulfuron min 0,01 mg/kg
376 Triazophos min 0,01 mg/kg
377 Tribenuron/methyl min 0,01 mg/kg
378 Trichlorfon min 0,01 mg/kg
379 Tridemorph min 0,01 mg/kg
380 Trifloxystrobin min 0,01 mg/kg
381 Triflumizole min 0,01 mg/kg
382 Triflumuron min 0,01 mg/kg
383 Trifluralin min 0,01 mg/kg
384 Triforin min 0,01 mg/kg
385 Triticonazole min 0,01 mg/kg
386 Vinclozolin min 0,01 mg/kg
387 Zoxamide min 0,01 mg/kg
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