
 
 

                           

 
                 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                    МИНИСТАРСТВО 
      ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
                   Немањина 22 -26  
                 Београд 
              Датум: 14.07.2020. године 
 
 
Предмет: Појашњење - одговор на питање у поступку јавне набавке бр.1.2.29/20 
 
 У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга израде студије о 
економском утицају додатне јавне потрошње у пројекте заштите животне средине у Републици 
Србији бр.1.2.29/20,  за коју су дана 29.06.2020. године, позив за достављање понуда и конкурсна 
документација објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, овом 
наручиоцу је дана 13.07.2020. године, електронском поштом заинтересовано лице доставило 
питање следеће садржине:   
 
ЗAИНТEРEСOВAНO ЛИЦE  

1.       Na strani 8 Konkursne dokumentacije, zahtev 4 u delu Obaveznih uslova iz člana 75 ZJN, 
navodi se da je potrebno dostaviti izjavu u skladu sa obrascem 5. Da li je u pitanju greška, 
odnosno da li se ovde misli na obrazac 4 Konkursne dokumentacije, koji je dat na strani 18? 

2.       Na strani 10 Konkursne dokumentacije, pod rednim brojem 2 – Kadrovski kapacitet, navodi 
se sledeći zahtev „najmanje jedno (1) angažovano lice sa zvanjem inženjera u oblasti zaštite 
životne sredine“. Da li možete da potvrdite da li je ovaj zahtev ispunjen u slučaju angažovanja 
lica sa sledećim zvanjem: „diplomirani ekolog – zaštita životne sredine, Prirodno 
matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu“, odnosno „master ekolog“ sa istog fakulteta? 

 
У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:   
  
Одговор бр.1 
 Наручилац потврђује да је дошло до техничке грешке у захтеву 4 у делу Обавезних 
услова из члана 75 ЗЈН, где се наводи да је потребно доставити изјаву у складу са обрасцем 5. и 
да се наведени захтев односи на образац 4 Конкурсне документације, који је дат на страни 18. 

Одговор бр.2 
 Како се код акредитација основних и докторских студија било ког факултета на 
различит начин дефинише област заштите животне средине Наручилац ће по наведеном 
захтеву за ангажовано лице прихватити и звање „дипломирани еколог – заштита животне 
средине“/ „мастер еколог“. 

Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
  

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас,  
 
 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


