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НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
 
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012) Комисија за  
јавну набавку мале вредности – Систематско сузбијање комараца, ЈН број ЈН-I 13/2014 врши  
  

 
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

•  У делу конкурсне документације, за јавну набавку услуге мале вредности – Систематско 
сузбијање комараца, бр. ЈН-I 13/2014, на страни 4. поглавље IV – Услови за учешће у 
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испињеност 
тих услова, мења се и гласи:  

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

a) да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да у 
претходне три обрачунске године (2011., 2012. и 2013. године) није исказао 
губитак у пословању, 

b) да располаже неопходним пословним капацитетом 
1. да је понуђач вршио услуге сузбијања комараца у претходне три године (2011., 

2012. и 2013. године) у минималном годишњем износу од 5.000.000,00 динара 
без ПДВ-а  

2. да поседује стандарде ИСО 9001, 14001 и 18001 ОХСАС 
c) да располаже довољним техничким капацитетом 
1. минимум 5 возила са ГПС уређајем на којима је монтиран УЛВ уређај са 

дометом од 50 метара, 
2. минимум 5 моторних леђних прскалица са амортизерима за прскање ларви 

комараца на неприступачним местима, 
3. минимум 5 ручних леђних прскалица, 
4. минимум 5 ручних ГПС уређаја, 
5. уређај за прецизну навигацију, праћење количине, протока и локације примене 

препарата, 
6. минимум 10 комада ЦО2 клопки за контролу бројности одраслих комараца, 
7. опремом за производњу, смештај и транспорт ледених гранула, сувих гранула 

и таблета за сузбијање ларви, 
8. минимум 2 авиона са опремом за навигацију и уређајем за уситњавање и 

микронирање, 
9. познавање изворишта ларви речних и кућних комараца на подручју општине 

Нови Кнежевац 
d) да располаже довољним кадровским капацитетом 
1. минимум 1 специјалисту епидемиолога, 
2. минимум 1 санитарно-еколошког инжењера, 
3. минимум 10 радника са ССС обучених за  ДДД послове. 



•  У делу конкурсне документације, за јавну набавку услуге мале вредности – Систематско 
сузбијање комараца, бр. ЈН-I 13/2014, на страни 7. поглавље IV – Услови за учешће у 
поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испињеност 
тих услова, мења се и гласи:  

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 

a) да располаже неопходним финансијским капацитетом – финансијски капацитет 
се доказује достављањем биланса стања и биланса успеха за претходне три 
обрачунске године (2011., 2012. и 2013. године), 

 
b) да располаже неопходним пословним капацитетом  
1. доказује се списком извршених услуга сузбијања комараца у претходне три 

године, који је валидан само у случају да су за наведене услуге достављене и 
потврде ранијих корисника услуга, 

2. доказује се достављањем фотокопија важећих сертификата, 
 
c) да располаже довољним техничким капацитетом  
1. доказује се фотокопијом саобраћајне дозволе или уговора о закупу и сл., 
2. доказује се пописном листом основних средстава,  
3. доказује се пописном листом основних средстава, 
4. доказује се пописном листом основних средстава, 
5. доказује се пописном листом основних средстава, 
6. доказује се пописном листом основних средстава, 
7. доказује се пописном листом основних средстава, 
8. доказује се уверењем о регистрацији ваздухоплова, а уколико нема у власништву 

наведене ваздухоплове доставља се и уговор о закупу, 
9. доказује се картама са уцртаним извориштима ларви комараца или доказ да је већ 

био ангажован од стране наручиоца, 
 
d) да располаже довољним кадровским капацитетом – кадровски капацитет се 

доказује достављањем списка кадрова који ће бити задужен за извршење услуга, 
фотокопије образаца М, МА и сертификата за обављање ДДД послова за раднике 
са ССС. 

 


