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Наручилац  је  дана  01.12.2017.  године,  путем електронске  поште  примио  захтев  за  додатним
појашњењем везано за конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке – Набавка услуге-
Мониторинг полена (мерење и извештавање) за 2018. и 2019. годи Бр. XI-13-404-204/2017, које гласи:









Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, даје следећe одговорe:

На  неопходност  мониторинга  полена  суспендованог у  ваздуху  указала  је  светска  здрaствена
организација (WHO) „Phenology and Human Healt Alergic Disorders“ који је одржан у Риму 2003 године.
WHO  потврђује  да  је  аерополен  битан  узрочник  алергијских  реакција  и  да  резултати  мониторинга
аерополена омогућавају проучавање превенцију дијагностиковање па и лечење поленских алергија.
Како је град Панчево познат по оптерећености ваздуха загађујућим материјама, а нарочито 
суспендованим честицама и како се полен мери пре свега  у циљу утицаја квалитета ваздуха на 
здравље људи што се наводи и у  чл. 24.  Закона о заштити животне средине  ( Сл. гласник РС", бр. 
135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016) 
Заштита ваздуха остварује се предузимањем мера систематског праћења квалитета ваздуха( где спада 
и полен), смањењем загађивања ваздуха загађујућим материјама испод прописаних граничних 
вредности и предузимањем техничко-технолошких и других потребних мера за смањење емисије, 
праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину. 
У  закону о јавном здрављу( Сл. гласник РС" бр. 15/2016) чл.5 тачка 3. говори о деловању јавног 
здравља из области животне средине и здравља становништва ; у чл 6. тачка 2. даје процену ризика из 
животне срединеу чл 8.  тачка 1.  ( врши се праћење и анализа животне средине  између осталог и 
ваздуха) и 8.(праћење и анализу здраственог стања становништва и процену ризика по здравље у вези 
са утицајима из животне средине укључујући и процену епидемиолошке ситуације; чл 11 који говори о 
јавном здравњу у кризним и вандредним ситуацијама
 где је, са становишта предмета ове јавне набавке,  најважнија улога лекара специјалисте хигијене, и то 
из разлога тумачења резултата мерења деловања алергеног полена на утицај на здравље 
становништва,( Град Панчево рад  Здраствени профил Града Панчева у који се укључују и извештаји 
квалитета ваздуха који ће дугорочно пратити утицај на здравље) због чега  је овакво постављење 
додатног услова неопходно.

Захтевани кадровски капацитет даје могућност потенцијалним Понуђачима да исти могу испунити ако
имају запослена тражена лица или ангажована по било ком радном основу, као и могућност подношња
заједничке понуде  или понуде са подизвођачем. 

Начин подношења понуде,као и начин доказивања додатних услова из члана 76.  ЗЈН,  дефинисаних
конурсном документацијом, јасно су дефинисани самом Конкурсном документацијом у свему у складу са
Законом о јавним набавкама. 

Додатни услов у погледу кадровског капацитета не дискрминише потенцијалне понуђаче и у логичкој је
вези са предметом јавне набавке.

Напомена: Сходно одговору Наручилац врши измену конкурсне документације и продужава рок за 
подношење понуда.
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