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ПРЕДМЕТ:  Одговори на  постављена питања у  вези отвореног  поступка  јавне
набавке,  редни  број  1.2.22/2019: Пројекат  санације  и  рекултивације  градског
сметлишта

Дана 25.05.2019. потенцијални понуђач је поставио следеће питање: 

Констатација

У  тендерској  документацији  се  ослањате  на  Закон  о  Рударству  и  геолошким
истраживањима Сл.гласник РС бр. 101/15 . У ОВОМ ЗАКОНУ у члану  24. (став 5)
пише да се примењена геолошка истраживања без обзира на обим врше између
осталог у циљу заштите, санације и рекултивације. А за то је потребан ПРОЈЕКАТ
истраживања. Закон има већу тежину од било ког правилника.Није ми је јасно како
мислите да вршите заштиту медија као што су подземне воде у геосредина,  ако
ваљано не  извршите  оптимална  геолошка  истраживања.  У  развијеним земљама 
света  да  би  се  дошло  до  ваљаних  геолошких  подлога  не  постоји  нигде  појам
"минимална геолошка истраживања".  Увек се мисли на оптимална,  која  треба да
послуже  за  давање  ваљаних  подлога  за  даљња  пројектовања.  И  сва  геолошка
истражиња се врше по пројекту а поготуву она која  задиру у заштиту ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ  И  МЕДИЈА  КАО  ШТО  СУ  ПОДЗЕМНЕ  ВОДЕ  И  ГЕОСРЕДИНА,  А
ПОГОТОВУ  АКО  ЈЕ  НЕСАНИТАРНА  ДЕПОНИЈА  ФОРМИРАНА  НА  АЛИВОНУ  У
КОМЕ СЕ ПО ПРАВИЛУ НАЛАЗИ ПРВА ИЗДАН КОЈА УВЕК У ХИДРАУЛИЧКОЈ ВЕЗИ
СА ПОВРШИНСКИМ ВОДАМА У ОВОМ СЛУЧАЈУ СА РЕКОМ НИШАВОМ. Прочитајте
мало подробније и пажљивије законе на које се ослањате.

Питање:

По  ком  правилу  и  ЗАКОНУ  и  правилнику,  се  можу  одрети  обим  геолошких
истраживања?  Истраживања  као  појам  немају  ограничења  док  се  не  дође  до
ваљаних података. То сигурно не пише у нашем закону о рударству и геолошким
истраживнајима, а колико ја знам нигде у свету.

Понављам прочитајте закон о рудараству геолошким истраживањима. Истина је да
се код нас ЗАКОНИ И ПРАВИЛНИЦИ КОСЕ ЈЕДНИ СА ДРУГИМА, али ја мислим да
закон има већу тежину.

Ово  је  више  добронамеран  савет,  јер  начин  на  који  сте  мислили  да  одрадите
санацију, давајући већ унапред нака од решења је бесмислен. И колико ја зунам бар
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до сада се на основу техничке документације која је на нивоу ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА
СЕ НЕ МОЖЕ ДОБИТИ грађевинска дозвола. Некада се та техничка докумнтација
називала  ГЛАВНИМ ПРОЈЕКТОМ,  а  сада  техничком  документацијом  за  добинаје
грађевинске дозволе. Молим Вас просвелтите једног старог инжењера геологије.

Иначе кућа се не ради од крова већ од ТЕМЕЉА.

 
ОДГОВОР

Одговор 1:

Наручилац након добијања Сагласности Министарства животне средине планира да
на  основу  Идејног  Пројекта,  а  у  складу  са  чланом  145.  Закона  о  планирању  и
изградњи (Службени гласник Републике Србије број 72/09, 81/09- исправка, 64/10 –
УС, 24/11121/12,42/13- УС, 50/13 – УС, 98/13- УС,132/14, 145/14 и 83/18),  прибави
одговарајуће  Решење  о  одобрењу  за  извођење  радова,  Наручилац  планира  да
дозволи будућем пројектанту да изврши и додатна истраживања, уколико му то буде
било неопходно за квалитетно техничко решење. 

       
  

Комисија за предметну ЈН 
Координатор при изради техничке спецификације

Бојан Пешић, дипломирани економиста
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