
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2. – 30274 

Датум: 05.11.2015. 

 

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 на следећи начин: 

    На страни 19/44 конкурсне документације мења се додатни услов пословног  

капацитета за понуђаче под тачком 2: „  да је у претходној години  2014 извршио услуге 

дератизације и дезинсекције минималне укупне вредности 7.000.000,00 динара, без 

пдв;“ , тако да исти сада гласи „ да је у претходној години  2014 извршио услуге 

дератизације и дезинсекције минималне укупне вредности 6.000.000,00 динара, без 

пдв“. 

    На страни 19/44 конкурсне документације мења се додатни услов кадровског  

капацитета за понуђаче под тачком 1: „да понуђач има радно  ангажована лица следеће 

структуре ,   минимално 20 лица обучених за рад са отровима у области дезинсекције, 

дезинфекције и дератизације и сертификатима за иновације знања у овој области”, тако 

да исти сада гласи „да понуђач 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“. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                             

ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

Комисија за јавне набавке 

 

 

 
Чланови комисије: 

1.- Владимир Жугић-члан Комисије ___________________. 

   - Мирослав Мазур – заменик члана Комисије _________________. 

2.- Тамара Радојев – члан Комисије ____________________. 

   - Предраг Нерић – заменик члана Комисије ____________________. 

3.- Славица Шкрбић – члан Комисије ______________________. 

   - Сандра Шука – заменик члана Комисије ______________________. 


