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СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП  11/2017 

(1.2.129 у Плану јавних набавки) 

 

        Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку у 

отвореном поступку број ЈН ОП  11/2017 (1.2.129 у Плану јавних набавки)- Мерење и 

анализа нивоа буке у Пожаревцу и Костолцу, ОРН 90742100 – услуге контроле буке, доставило 

је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 23.06.2017. године у 12,27 часова. Наведеним 

e-mail-ом тражи се одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

  Молимо Вас за појашњење које се тиче цене мерења буке на месечном нивоу. У 

спецификацији услуга на страни 40. наведено је да ће се месечно мерити бука на шест (6) 

локација од укупно 24 и да ће се затим локације месечно смењивати. Међутим, у обрасцу 

бр.12 - Образац структуре цене, тражи се укупна цене за СВЕ локације за један месец, па 

произилази да се у укупну вредност урачунавају мерења која се по спецификацији неће 

извршити. Исто тако се и на страни 32. тражи укупна вредност понуде за један месец и за 12 

месеци, па је нејасно да ли се вредност односи на 6 локација месечно или на свих 24. 

Молимо за јасније појашњење мерења која ће се заиста обављати и начина формирања цене 

како би се могла дати реалнија укупна вредност за мерења која ће стварно бити извршена. 

            У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац даје следећи: 

  

ОДГОВОР: 

 

Као што је наведено у Обрасцу бр. 17- Спецификација услуга мерењу и анализи нивоа 

буке (страна 40.), мерење нивоа буке вршиће се на 6 мерних места (локација) месечно, тако да 

ће се мрежа мерних места у Пожаревцу  и Костолцу састојати од 24 тачака које ће  се из месеца 

у месец смењивати. У складу са тим извршена је измена Обрасца бр. 12-Образац структуре 

цене са упутством како да се попуни. 

            Ово појашњење и измењену конкурсну документацију у у складу са чланом 63. став 3. 

Закона о јавним набавкама („ Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs. 
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