
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA К И К И Н Д А 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2014-7 

Дана: 24.02.2013. године 

        К и к и н д а 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012) Комисија за 

јавну набавку мале вредности добра – агрохемијска анализа плодности пољопривредног земљишта 

општине Кикинда, врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

           У делу конкурсне документације, за јавну набавку велике вредности услуге – агрохемијска 

анализа плодности пољопривредног земљишта општине Кикинда,  бр. ЈН 7/2014, 

 

У делу: 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Сертификат које понуђачи треба да доставе издаје Aкредитационо тело Србије а не АПР како пише у 

конкурсној документацији: 

 

Конкретно: 

 

На страни 13 уместо: 

Вршилац услуге мора да има сертификат о 

акредитацији којим потврђује да задовољава 

захтеве стандарда SRPS/ISO IEC 17025:2006 и 

да је компетентан за обављање послова 

испитивања која су специфицирана у обиму 

акредитације који у себи садржи методе 

испитивања 

 

•       одређивање реакције земње – pH у води; 

•        одређивање реакције земље – pH u 1M 

KCl-u; 

•         одређивање садржаја карбоната 

изражених као CaCO3; 

• одређивање садржаја хумуса; 

•         одређивање  лакоприступачног 

фосфора AL методом; 

•         одређивање  лакоприступачног 

калијума AL методом; 

 

АПР Копија  

 

 

 

 

 

 



Треба да стоји: 

Вршилац услуге маора да има сертификат о 

акредитацији којим потврђује да задовољава 

захтеве стандарда SRPS/ISO IEC 17025:2006 и 

да је компетентан за обављање послова 

испитивања која су специфицирана у обиму 

акредитације који у себи садржи методе 

испитивања 

 

•       одређивање реакције земње – pH у води; 

•        одређивање реакције земље – pH u 1M 

KCl-u; 

•         одређивање садржаја карбоната 

изражених као CaCO3; 

• одређивање садржаја хумуса; 

•         одређивање  лакоприступачног 

фосфора AL методом; 

•         одређивање  лакоприступачног 

калијума AL методом; 

 

АТС 

(акредитационо тело 

Србије) 

Копија  

 

 

На страни 14 уместо: 

Вршилац услуге мора да има сертификат о 

акредитацији којим потврђује да задовољава 

захтеве стандарда SRPS/ISO IEC 17025:2006 и 

да је компетентан за обављање послова 

испитивања која су специфицирана у обиму 

акредитације који у себи садржи методе 

испитивања 

 

•       одређивање реакције земње – pH у води; 

•        одређивање реакције земље – pH u 1M 

KCl-u; 

•         одређивање садржаја карбоната 

изражених као CaCO3; 

• одређивање садржаја хумуса; 

•         одређивање  лакоприступачног 

фосфора AL методом; 

•         одређивање  лакоприступачног 

калијума AL методом; 

 

АПР Копија  

 
Треба да стоји: 

Вршилац услуге маора да има сертификат о 

акредитацији којим потврђује да задовољава 

захтеве стандарда SRPS/ISO IEC 17025:2006 и 

да је компетентан за обављање послова 

испитивања која су специфицирана у обиму 

акредитације који у себи садржи методе 

испитивања 

 

•       одређивање реакције земње – pH у води; 

АТС 

(акредитационо тело 

Србије) 

Копија  



•        одређивање реакције земље – pH u 1M 

KCl-u; 

•         одређивање садржаја карбоната 

изражених као CaCO3; 

• одређивање садржаја хумуса; 

•         одређивање  лакоприступачног 

фосфора AL методом; 

•         одређивање  лакоприступачног 

калијума AL методом; 

 

 

 

 

 

                                             КОМИСИЈА: 

 

                                              Божидар Тешин, председник        

    

 


