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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ / ПОЈАШЊЕЊА БР.5 
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 5. децембра 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 је постављено следеће питање: 
1. У конкурсној документацији у прилогу бр.3 Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство 

како се доказује испуњеност услова, код додатних услова – пословни капацитет предвидели сте: 
“најмање 3 уговора чија укупна вредности сваког уговора појединачно није мања од 1.200.000,00 
динара без ПДВ-а“. Да ли укупна вредност у претходне три године мора бити најмање 
1.200.000,00 динара или један уговор-једна референца мора бити најмање 1.200.000,00 динара? 
Уколико захтевате појединачну вредност сваког уговора у износу од 1.200.000,00 динара зашто 
захтевате овако велики износ за појединачну референцу? 

 
 
На основу члана 54. став 13. тачка 1) Закона о јавним набавкама Комисија за јавну набавку сачинила је 
додатна појашњења. 
 
Одговор: 
 
1. Понуђач у оквиру своје понуде мора да испуни услов да је у предходне 3 календарске године 

(2010., 2011. и 2012. године) вршио исте предметне услуге и то кроз реализована најмање 3 
уговора чија укупна вредност сваког уговора појединачно није мања од 1.200.000,00 динара без 
ПДВ-а. Дакле један уговор-једна референца мора бити најмање 1.200.000,00 динара без ПДВ-а. 
Како су нам у претходним годинама укупне вредности уговора за предметне услуге биле у 
распону од око 1.000.000,00 до око 1.500.000,00 динара без ПДВ-а, у конкурсној документацији 
смо се определили на наведени износ. 

 
 
 
 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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