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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР.1 
у вези Конкурсне документације за јавну набавку услуга- 

Праћење нивоа буке на територији Града Новог Сада 
ЈНМВ-У-4/13 

 
 
Путем mail-a Наручилац је дана 29. новембра 2013. 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-4/13), у оквиру којег су постављена следећа питања: 
1. - да ли се ради континуирано 24-часовно мерење буке на дефинисаним местима или се  

раде 15-минутни интервали мерења за референтне временске интервале (дан, вече и ноћ? 
 - учесталост мерења током године: да ли свакодневно мерење на дефинисаним местима 

 или нпр, једном у недељи дана или месец дана?  
- да ли је неопходно истовремено мерење на свим мерним местима или ће се мерења радити 

једна по једна локација 
2. у табели Прилога 2 стоји “Израда месечних извештаја о квалитету ваздуха“ и “Израда 

годишњег извештаја о квалитету ваздуха“ – да ли је у питању штампарска грешка? 
3. - додатни услови у погледу кадровског капацитета: зашто наведене струке ако је чланом 4. 

Правилника о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и 
документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке (Службени 
гласник РС, број 72/10) дефинисана стручна спрема лица одговорних за потписивање и лица 
овлашћених за мерење буке? 

 
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку 
сачинила је додатна појашњења. 
 
Одговори: 
 
 
1. - мерење нивоа буке за референтне интервале у току 24 часа мерења врши се једном месечно 

на сваком мерном месту; не истовремено мерење на свим локацијама већ једна по једна 
локација. 

2. - у питању је штампарска грешка те је сходно томе и конкурсна документација измењена 
3. - код додатних услова у погледу кадровског капацитета дошло је до техничке грешке која је 

  исправљена те је сходно томе и конкурсна документација измењена 
 
 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. 
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