
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2016-37 

Дана: 19.05.2016. 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 Израда Елабората о зонама санитарне заштите изворишта 

за јавно снабдевање „Шумице“ у Кикинди. 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 
 

Питања за ЈН 37/2016 – Израда Елабората о зонама санитарне заштите изворишта за јавно снабдевање 

„Шумице“ у Кикинди. 

1.       У ком обиму се изводе хемијске анализе на изворишту „Шумице“? 

1. Број и обим анализа сирове воде се изводи према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. 

лист СРЈ, бр. 42/98 и 44/99). 

2.       Ко сноси трошкове израде додатних хемијских анализа? 

2. Трошкове израде сноси Наручилац. 

3.       На страни 8 конкурсне документације, у тачки 1. стоји да се финансијски капацитет за 2015. годину 

доказује обрасцем БОН ЈН, који издаје АПР РС. С обзиром да се Завршни рачун за 2015. год. предаје до 

30.06.2016. године, понуђачи могу доставити само Завршни рачун за статистичке потребе који је предат 

АПР-у, и који садржи Биланс стања и Биланс успеха за 2015. годину, и статистички анекс. Да ли ћете овај 

доказ уважавати као испуњење финансијског капацитета? 

3. Извршиће се  измена конкурсне документације  и  прихватити документ  који је предат АПР-у за статистичке 

потребе, и који садржи Биланс стања и Биланс успеха за 2015. годину тј. Биланс стања и Биланс успеха за 

2015. годину који је достављен АПР-у кроз статистицки известај (“С обзиром да се Завршни рачун за 2015. год. 

предаје до 30.06.2016. године“) 

4.       Да ли је довољан доказ финансијског капацитета  прилагање БОН-ЈН који је издат од АПР-а у овој 

2016. години и уз то достављање и Биланс стања и Биланс успеха за 2015. годину који је достављен АПР-у 

кроз статистицки известај који смо били у обавези да доставимо до 28.02.2016. обзиром да се финансијски 

известаји за 2015. годину достављају до 30.06.2016. године ("Сл. гласник РС бр. 62 из 2013. године 

дефинисано цланом 33. став 1.)? 

4.Одговор је идентичан као за питање број 3. 

 

5.       У пројектном задатку за израду Елабората о зонама санитарне застите трази се и анализа природног 

састава поџемних вода изворишта у хидролошком циклусу. Обзиром на кратак рок израде Елабората који 

не обухвата хидролоску годину било би неопходно да су урађене хемијске анализе В и Б обима 

(нехлорисане воде) 



. Да ли имате хемијске анализе Б и В обима за извористе за јавно водоснабдевање "Сумице" урађене у 

последњих годину дана? 

 Ако имате хемијске анализе Б и В обима за извористе за јавно водоснабдевање "Сумице" урађене у 

последњих годину дана - колико их имате, односно колико анализа Б обима и колико анализа В обима? 

5."Б" обим анализа : укупно 11 анализа 

    "В" обим анализа : укупно 8 анализа (рађене 2010. године за потребе израде Елабората о резервама 

подземних вода). 

Уколико буде било потребе радиће се додатне анализе, чије трошкове израде сноси Наручилац. 

 

 

                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                   Тамара Шкоро с.р. 
                                                                       


