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Предмет: Појашњење - одговор на питање у поступку јавне набавке мале вредности
Услугe испитивања степена деградације земљишта услед изливања јаловишта
Столице, бр.1.2.8/18
У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ,, Услугe
испитивања степена деградације земљишта услед изливања јаловишта Столице)“,
бр.1.2.8/18, за коју су позив и конкурсна документација објављени на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца дана 05.04.2018. године, овом наручиоцу је, дана
13.04.2018. године, електронском поштом заинтересовано лице упутило мејл у коме је
садржано следеће питање:
Poštovani,
ako ste se u Javnim nabavkama broj 1.2.8/18 i 1.2.9/18 pozvali na "Zakon o zaštiti zemljišta", kako
je moguće da u realizaciji navedenih javnih nabavki učestvuju institucije koje nemaju
akreditovanu laboratoriju za ispitivanje zemljišta.
Kao neophodan uslov za učešće u navedenim javnim nabavkama je posedovanje AKREDITOVANE
LABORATORIJE ZA ISPITIVANJE ZEMLJIŠTA.
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:
У вези цитираних навода, одговарамо како следи:
1.Чланом 28. Закона о заштити земљишта прописано је доношење Уредбе
о садржини Програма мониторинга земљишта, методологији за систематско праћење
квалитета и стања земљишта, критеријумима за одређивање броја и распореда мерних
места, листи параметара за одређени тип земљишта, листи метода и стандарда који се
користе за узорковање земљишта, анализу узорака и обраду података, обиму и учесталости
мерења, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта, роковима и начину
достављања података.
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Чланом 29. истог закона прописано је да се за потребе мониторинга земљишта
успоставља државна и локална мрежа. Државна мрежа за мониторинг земљишта биће
успостављене након усвајања горе поменуте уредбе и доношења Програма мониторинга
земљишта на нивоу државне мреже.
Чланом 31. Закона о заштити земљишта, а у вези са члановима 28. и 29. истог
закона, прописано је да мониторинг земљишта врши овлашћено правно лице по
акредитованим методама и у складу са актом о додели акредитације од стране надлежног
акредитационог тела и решењем Министарства. Пропис којим се ближе прописују услови
које правно лице мора да испуњава, као и документација која се подноси уз захтев за
добијање овлашћења за мониторинг земљишта није донет.
Услуга испитивања степена деградације земљишта насталог утицајем изливања
флотацијског јаловишта „Столице“ (ЈН број 1.2.8/18), са мерама за побољшање стања не
представља систематско испитивање земљишта које у складу са наведеним одредбама
Закона о заштити земљишта треба да обављају организације које морају да испуњавају
услове у погледу акредитације и друге услове како би добиле овлашћење од
стране министарства (члан 31. Закона о заштити земљишта).
Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца

Комисија за јавну набавку
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