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Путем mail-a Наручилац је дана 16. маја 2014. године примио захтев од потенцијалног понуђача којим се 
траже додатне информације/појашњења у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга - Праћење 

нивоа буке на територији Града Новог Сада (шифра и редни број: ЈНМВ-У-2/14), у оквиру којег је постављено 
следеће питање: 

1. Конкурсном документацијом у додатним условима за учешће из члана 76. Закона о јавним набавкама 

предвидели сте услов да је понуђач у претходне 4 календарске године (2010-2013) извршио исте 
предметне услуге и то кроз реализована најмање 3 уговора, као и да вредност сваког реализованог 
уговора не може бити мања од 1.200.000,00 динара без ПДВ -а. Сматрамо да је постављен услов 

ригорозан и да исти може испунити само привредно друштво које је за Вас као наручиоца већ вршило 
ова мерења, а самим тим постављени услов је и дискриминаторски. У свим тендерима где смо до сада 
учествовали поставља се услов да се у претходним годинама реализу ју услуге у укупном износу од "х" 

динара или по години, а не по уговору. 
Имајући у виду горе изнето, молимо вас за појашњење постављеног услова.  

 

2. У овом поступку рок за доставу понуде је 22.05.2014. године, и кратак је период за прибављање 
потврда од стране наших корисника. Обзиром да учествујемо на тендерима и ми већ поседујемо 
потврде од стране наших корисника о реализованим услугама које су предмет ове набавке. предметне 

потврде садрже све елементе као и образац потврде из конкурсне документације.  
 
Наше питање је да ли можемо приложити потврде корисника услуга које имамо или исте морају бити на 

обрасцу конкурсне документације.  
 
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је додатна 

појашњења. 
 
Одговор: 

 
1. Члановима 69. и 70. Закона о заштити животне средине (“Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 

36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/11-Одлука УС) дефинисано је да јединица локалне самоуправе 

обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине доношењем и реализацијом 
програма мониторинга за своју територију који су у складу са националним програмима, а да се 
мониторинг врши систематским праћењем вредности индикатора који су дефинисани Правилником о 

националној листи индикатора заштите животне средине (“Службени гласник РС“, бр. 37/11), док је 
чланом 8. став 1. тачка 5) Закона о заштити од буке у животној средини (“Службени гласник РС“, бр. 
36/09 и 88/10) утврђено да јединица локалне самоуправе обезбеђује финансирање мониторинга буке у 

животној средини на својој територији. Полазећи од наведених чињеница из којих јасно произилази да 
је мониторинг буке у животној средини један од битних индикатора заштите животне средине  и да су 
резултати праћења нивоа буке на територији Града Новог Сада саставни део извештавања који 

Агенција за заштиту животне средине доставља Европској агенциј за животну средину ЕЕА , 
постављен је наведени услов, како би се обезбедило да понуђач коме се повери посао реализује 
посао благовремено, поуздано, квалитетно и у свему са условима наведеним у конкурсној 

документацији.  
 

2.  Приложене потврде корисника услуга морају бити на обрасцу из конкурсне документације : XVIII 

ОБРАЗАЦ – РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА - ЛИСТА ЗАКЉУЧЕНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА (стр.38). Рок 
за подношење понуде је у складу са чланом 99. Закона о јавним набавкама. 

 

 Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се доставља заинтересованом лицу и 
истовремено се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.environovisad.org.rs. 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 
      Сенка Ђаковић  


