
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-96/2018 

Број ЈН К 04/18 

Дана: 23.03.2018. 

Суботица, 

Трг слободе 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 

Сузбијање комараца на територији града Суботице 

 

 Дана 02.03.2018. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца 

позив за подношење понуда за јавну набавку број ЈН К 04/18, у којој Наручилац врши 

измене на следећи начин: 

  

I 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 04/18, на страни 8/43 и 9/43 

(Додатни услови за кадровски капацитет тачка 2.1., 2.2. и 2.3.)  

 

уместо: 

„- фотокопија важећег сертификата за обављање ДДД послова издатог од стране 

референтних установа (Завод за биоциде и медицинску екологију или факултет 

ветеринарске медицине)“ 

 

сада гласи: 

„- фотокопија важећег сертификата за обављање ДДД послова издатог од стране 

референтних установа (Завод за биоциде или факултет ветеринарске медицине или 

ВМА)“ 

 

II 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 04/18, на страни 9/43 и 10/43 

(Додатни услови за технички капацитет тачка 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.)  

 

уместо: 

„- Извод из књиговодствене картице или фотокопија књиговодствене картице, потписана 

и печатирана од стране одговорног лица, не старија од датума објаве позива за 

подношење понуда за предметну набавку. Тражена опрема да се обележи маркером.“ 

 

 



Сада гласи: 

„- Картица основног средства потписана и печатирана од стране одговорног лица, не 

старија од датума објаве позива за подношење понуда за предметну јавну набавку, 

тражена опрема да се обележи маркером  или извод из књиговодствене картице 

потписане и печатиране од стране одговорног лица, не старији од датума објаве позива 

за подношење понуда за предметну јавну набавку, тражена опрема да се обележи 

маркером или извод из инвентарске (пописне) листе са стањем на дан 31.12.2017. године 

са потписима чланова комисије, тражена опрема да се обележи маркером.“ 

 

III 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

 

 

 

 


