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ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације у вези са 
припремањем понуде 
 

 
Поводом вашег постављеног писменог питања за појашњење 

конкурсне документације број 920/2 од 26.08.2013. године – Јавна набавка 
услугe мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2013. 
години, у отвореном поступку, Ред бр. ЈН 4/13, обликаоване у више 

посебних истоврсних целина (партија од 1 до 4) и то за партију 3 – услуга 
систематског испитивања нивоа нејoнизујућих зрачења у животној средини 

у нискофреквентном подручју АП Војводине у 2013. години, у складу са 
чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, достављамо следећи одговор:  
 

Питање 1: 
- „на срани 10 стoји цит. „Докази из тачке 1. и 2, не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда“ 
Питање је на које се конкретно тачке односи?“ 
Одговор:  

Доказ из тачке 1) и 2) не могу бити старији од два месеца пре отварања 
понуда,  односи се на тачке: 

1. Финансијски и пословни капацитет и 
2. Технички и кадровски капацитет 

на страни 9. и 10. Конкурснe документацијe за предметну јавну 

набавку – партија 3 услуга систематског испитивања нивоа нејoнизујућих 
зрачења у животној средини у нискофреквентном подручју АП Војводине у 

2013. години.  
 
Питање 2: 

-„извештај о бонитету садржи и биланс стања и биланс успеха. 
Питање да ли је потребно достављати биланс стања и успеха или је довољан 

само Извештај о бонитету?“ 
Одговор:  
Да, потребно је доставити Извештај о бонитету, биланс стања и биланс 

успеха, како је то тежено Конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку  - пртија 3 услуга систематског испитивања нивоа нејoнизујућих 

зрачења у животној средини у нискофреквентном подручју АП Војводине у 
2013. години.  

 
 



Питање 3: 
-„да ли Извештај о бонитету може бити старији од два месеца од дана 

отварања понуда, обзиром да Извештај о бонитету који ми имамо, издат је 
17.05.2013. године и садржи податке за све три обрачунске године које 

тражите у конкурсној документацији?“ 
 
Одговор:  

  Извештај о бонитету не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда. 
 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним 

набавкама, се у писаном облику доставља заинтересованом лицу, и 

истовремено се информација објављује на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца. 

 

 

                                                  

ЗАМЕНИК ЧЛАНА КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
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