
На основу члана 54, став 12, тачка 1 и члана 63, став 2 и став 3 Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за 

јавну набавку мале вредности услуга, брoj 404-1/15У-2019-28- пружање услуга 

праћења стања и прогноза аерополена у складу са Програмом праћења стања и 

прогноза аерополена на територији града Ниша за 2019/2020. годину 

 

одговара на питање заинтересованог лица у циљу појашњења конкурсне 

документације: 

 

 

 

 

 

Питање број 1 од 12.04.2019. године: 

 

Да ли на конкурсу могу да се појаве институције које имају акредитовану методу 

за узорковање и мерење полена у ваздуху а немају акредитацију немају акредитацију за 

физичко - хемијска испитивања ваздуха. 

 

 

Одговор на питање број 1 од 12.04.2019. године: 

 

Да, на конкурс могу да се јаве институције које имају акредитовану методу за 

узорковање и мерење полена у ваздуху и обавезну акредитацију за физичко- хемијска 

испитивања ваздуха. 

 

 

Питање број 2 од 12.04.2019. године: 

 

Да ли можемо да се појавимо на конкурсу уколико немамо важећи документ да 

смо у оквиру Државне мреже за праћење концентрације алергеног полена? Напомињем 

да смо Акредитована Лабораторија за палинологију (акредитована метода за 

узорковање и одређивање квалитативног и квантитативног састава полена у ваздуху. 

 

 

Одговор на питање број 2 од 12.04.2019. године: 

 

Комплетном понудом сматраћемо понуду која садржи важећи документ који 

доказује да је понуђач у оквиру Државне мреже за праћење концентрације алергеног 

полена. 

 

 

Питање број 3 од 12.04.2019. године: 

 

Није јасно да ли је положај мерног места дефинисан, да ли Град Ниш обезбеђује 

могућност коришћења досада коришћеног мерног места (материјално техничке услове) 

и најзад да ли се под неопходном опремом за пружање предметне услуге подразумева 

уређај "клопка за полен" или њу обезбеђује Наручилац. 

 

 



Одговор на питање број 3 од 12.04.2019. године: 

 

Опрема - уређај "клопка за полен", је у власниству Агенције за заштиту животне 

средине, тако да наручилац не обезбеђује техничке услове за пружање предметних 

услуга. 

 

 

 

 

 

У Нишу, 15.04.2019. године 


