
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2016-33 

Дана: 24.06.2016. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015) Комисија за јавну набавку услуге систематског сузбијања комараца на територији Града 
Кикинда, доставља  

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 
Питање 1: Молимо Вас да нам разјасните, сходно томе, да је дошло до измене конкурсне 

документације, при чему су отежани услови и могућности за учешће већег броја понуђача, па се самим 

тим јавља и потенцијална опасност дискриминације , која је потреба да Наручилац захтева да Понуђач 

располаже довољним техничким капацитетом, и то:  

- минимум 15 радних возила  

- минимум 10 возила на којима је монтиран УЛВ уређај са дометом 50м  

- минимум 2 возила на којима је монтиран УЛВ уређај са дометом 100 м (пречник  

честице 10-30 микрона), чији је укупан капацитет око 1500 ha за два часа рада  

- минимум 1 камион за транспорт препарата и горива носивости преко 5 тона  

– минимум 6 моторних леђних прскалица  

– минимум 10 ручних леђних прскалица  

- минимум 15 ГПС уређаја ручних  

– минимум 2 пловна објекта  

– минимум 25 ком. CO2 клопки 

– лабораторијом са опремом за анализу ларви и одраслих комараца  

- минимум 2 беспилотне летелице  

- минимум 3 авиона са опремом за навигацију и уређајем за гранулирање 

 

Одговор: Због временских услова и ефикасности третмана циљ нам је да се планирани третмани 

изведу у што краћем временском року. 

 

Питање 2: Такође, Вас молимо да нам појасните шта значи УЛВ уређај са дометом 100 м (пречник 

честице 10-30 микрона), чији је укупан капацитет око 1500 ha за два часа рада, за истовремени третман 

одраслих комараца са земље на целокупној територији града?  

 

Одговор: Потреба за тим уређајем је извршење услуге у што краћем временском року усклађујући 

динамику са осталим истовременим третманима на територији Града. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                  Маја Пилиповић с.р. 


