
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2. –36507 

Датум: 31.12.2015. 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15), 

Комисија за јавну набавку мале вредности Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције 

канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад број 

53/15, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки дана 

30.10.2015. године у року предвиђеном за подношење понуда врши 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР.53/15 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности Услуге дератизације, 

дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и 

канализација Нови Сад број 53/15 се мења у делу додатних услова за учешће у предметном 

поступку јавне набавке и то:     

1.- да располаже неопходним пословним капацитетом ,мења се тачка два тако да сада гласи: 

  „да је у претходној години  2014 извршио услуге дератизације и дезинсекције 

минималне укупне вредности 5.500.000,00 динара, без пдв“ 

2.- да располаже довољним техничким капацитетом мења се исти тако да сада гласи: 

 да поседује минимум  5 наменских возила. 

 3 леђних моторних пумпи 

 1ULV уређај 

3. да располаже довољним кадровским капацитетома мења се исти тако да сада гласи: 

 да има радно  ангажована лица следеће структуре: 

- минимално 12 лица обучених за рад са отровима у области дезинсекције, 

дезинфекције и дератизације и сертификатима за иновације знања у овој области 

- минимално запослено 1 лице које је санитарно еколошки инжињер . 

- минимално запослено 1 лице који је лекар специјалиста епидемиологије или 

хигијене  

- минимално 1 лице које је доктор ветеринарске медицине  

- минимално 1 лице које је саветник за хемикалије 

 Докази: 

 копије одговарајућих М или М3-А образаца којима се потврђује пријава, промена 

или одјава на обавезно социјално осигурање за запослена лица, 

 копије важећих уговора о радном ангажовању код понуђача  

 копије диплома о стеченом звању тражене струке за санитарно еколошког 

инжињера, лекара специјалисту епидемиологије или хигијене, доктора 

ветеринарске медицине, 

 копије сертификата о обучености за рад са отровима у области дезинсекције, 

дезинфекције и дератизације за сва ангажована лица 

 копија сертификата за саветника за хемикалије о положеном стручном испиту - 

стручној оспособљености за саветника. 

                                                                                                                                                                                                                            

ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

Комисија за јавне набавке 
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