
 

 
 

     Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ОПШТИНA К И К И Н Д А 
Комисија за јавну набавку 
Број: V-404-1/2015-16 
Дана: 20.04.2015. године 
        К и к и н д а 
 

 
 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012 и 
14/2015) Комисија за јавну набавку услуге систематског сузбијања комараца на територији 
општине Кикинда у отвореном поступку врши 
 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

           У делу конкурсне документације, за јавну набавку услуге систематског сузбијања 
комараца на територији општине Кикинда у отвореном поступку бр. ЈН 16/2015,  
 
 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
На страни 10.  
 
 
Уместо:                

4) Услов да поседује технички капацитет 
Понуђач мора да располаже следећом техничком опремом: 
- 5 возила са ГПС уређајима на којима се монтирају УЛВ уређаји са дометом 50 m 
- 7 моторних леђних прскалица са атомизером за прскање 
- 5 ручних леђних прскалица 
- 10 УЛВ генератора 
- 1 специјално возило за траснпорт хемикалија и опасних материја 
 

Правна лица, предузетници 
Доказ: Фотокопије важећих саобраћајних дозвола за моторнa возилa или уговор о 

купопродаји/лизингу/закупу. Оверена пописна инвентарска листа опреме која потврђује да је 
понуђач власник горе наведене опреме или (уговор, предуговор о ангажовању опреме коју 
евентуално понуђач не поседује у свом власништву). 

 
Треба да стоји: 

4) Услов да поседује технички капацитет 
 
Понуђач мора да располаже следећом техничком опремом: 
- 1 авион 
- 5 возила са ГПС уређајима на којима се монтирају УЛВ уређаји са дометом 50 m 
- 4 моторне леђне прскалице са атомизером за прскање 
- 2 ручне леђне прскалице 
- 5 УЛВ генератора 
- 1 возило за превоз радника и опреме 
- 1 специјално возило за траснпорт хемикалија и опасних материја 
 
 



Правна лица, предузетници 
Доказ: 

Фотокопије важећих саобраћајних дозвола за моторнa возилa или уговор о 
купопродаји/лизингу/закупу, доказ о власништву авиона  или уговор о 
купопродаји/лизингу/закупу. Оверена пописна инвентарска листа опреме која потврђује да је 
понуђач власник горе наведене опреме или (уговор, предуговор о ангажовању опреме коју 
евентуално понуђач не поседује у свом власништву). 

 
Сходно наведеним изменама у конкурсној документацији, у свим деловима конкурсне 

документације који се односе на доказивање горе наведених додатних услова примењиваће се 
горе наведено. 

 
 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

             Маја Пилиповић 

 


