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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 

Синђелићева 62 

Број: OБВ-01- 8867/1 

Датум: 04.12.2014.г. 

 

 

ПРЕДМЕТ: Допуна конкурсне документације  

       

 На основу чл.63.  Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 124/12) достављамо  допуну конкурсне 

документације, а у вези јавне набавке бр.27/2014 – Набавка пружања услуга дезинсекције и дератизације за 

потребе Опште болнице Ваљево за период од једне године.  Допуна се односи на прилог бр.4- Упутство о 

сачињавању Понуде и прилог бр.5- Услови и докази о испуњености услова за учeшће у поступку јавне 

набавке.  

 

Допуном тачка  9, позиције 8), ставка 8.2.(страна 12) у прилогу бр. 4  ставка 8.2. гласи : 

 

8.2. Понуђач мора да има у рaднoм oднoсу најмање два радника VI или IV степена стручне спреме 

из области медицине, еколошко-санитарног смера( санитарни техничар или радник медисинска 

струка са добијеним сертификатом о обављеном Курсу прве категорије „Курс оспособљавања за рад 

са биоцидима у програмима јавног здравља“ који је акредитован од стране Здравственог савета 

Србије (у документу под називом „Збирна табела Лекарске коморе Србије октобар 2013. “, Курсеви 

А-1-2580/13 из Одлуке бр. 153-02-4068/2013-01, од 15.11.2013.године).  Курс је намењен за 

оспособљавање за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације у складу 

са Одлуком о условима које морају испуњавати правна лица и предузетници у обављању 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације (Сл. лист СРЈ, бр. 27/97). Важећи су и сертификати који 

су већ стечени и чија важност је 12 месеци, а у складу са  Одлуком о условима које морају 

испуњавати правна лица и предузетници у обављању дезинфекције, дезинсекције и дератизације(Сл. 

лист СРЈ, бр. 27/97).  

Доказ: Фотокопије дипломе, фотокопија радне књижице, фотокопија важећег  

Сертификата за рад са биоцидима. 

 

Допуном редног броја  8  у ставци 8.2.(страна 21) у прилогу бр. 5 ставка 8.2. гласи : 

 

8.2. Понуђач мора да има у рaднoм oднoсу најмање два радника VI или IV степена стручне спреме из 

области медицине, еколошко-санитарног смера( санитарни техничар или радник медисинска струка 

са добијеним сертификатом о обављеном Курсу прве категорије „Курс оспособљавања за рад са 

биоцидима у програмима јавног здравља“ који је акредитован од стране Здравственог савета Србије 

(у документу под називом „Збирна табела Лекарске коморе Србије октобар 2013. “, Курсеви А-1-

2580/13 из Одлуке бр. 153-02-4068/2013-01, од 15.11.2013.године).  Курс је намењен за 

оспособљавање за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације у складу 

са Одлуком о условима које морају испуњавати правна лица и предузетници у обављању 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације (Сл. лист СРЈ, бр. 27/97). Важећи су и сертификати који 

су већ стечени и чија важност је 12 месеци, а у складу са  Одлуком о условима које морају 

испуњавати правна лица и предузетници у обављању дезинфекције, дезинсекције и дератизације(Сл. 

лист СРЈ, бр. 27/97).  

Доказ: Фотокопије дипломе, фотокопија радне књижице, фотокопија важећег  

Сертификата за рад са биоцидима. 
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