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У поступку испитивања захтева за заштиту права понуђача „Sanus-M“д.о.о., из Новог 

Сада, ул.Пере Попадића 3/6, кога заступа адв.Бранко Чвокић, из Новог Сада, ул.Радничка 14, 

примљеног дана 01.07.2014. године и заведеног код Наручиоца под деловодним бројем: 5.2-

17935  поднетог у  поступку јавне набавке мале вредности услуга- дератизације, 

дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП „Водовод и 

канализација“, Нови Сад, ЈНМВ 24/14, Наручилац, на основу члана 153. став 1. тачка 1. 

Закона о јавним набавкама, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Усваја се захтев за заштиту права понуђача „Sanus-M“д.о.о., из Новог Сада, ул.Пере 

Попадића 3/6, кога заступа адв.Бранко Чвокић, из Новог Сада, ул.Радничка 14, примљеног 

дана 01.07.2014. године и заведеног код Наручиоца под деловодним бројем: 5.2-17935  

поднетог у  поступку јавне набавке мале вредности услуга- дератизације, дезинфекције и 

дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП „Водовод и канализација“, 

Нови Сад, ЈНМВ 24/14,  па се у целини поништава предметни поступак јавне набавке.  

 

 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад (у даљем тексту: Наручилац) је објавио 

позив за јавну набавку мале вредности услуга – дератизације, дезинфекције и дезинсекције 

канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад, 

ЈНМВ 24/14  на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници дана 26.06.2014.  

Подносилац захтева је дана 01.07.2014.године, благовремено- у складу са роком из 

члана 149. став 3. Закона о јавним набавкам ( у даљем тексту: ЗЈН) поднео захтев за заштиту 

права, заведен код Наручиоца под бројем: 5.2-17935. 

Будући да захтев за заштиту права није био уредан, то је Наручилац дана 

02.07.2014.године  позвао подносиоца захтева да свој захтева за заштиту права допуни. 

Подносилац захтева је свој захтев за заштиту права допунио дана 04.07.2014.године, 

од када и тече рок за одлучивање Наручиоца по поднетом захтеву за заштиту права. 

Подносилац захтева, у свом захтеву за заштиту права, наводи да је Наручилац 

повредио одредбе чланова 10. став 2. и 76. став 6. Закона о јавним набавкама ( у даљем 

тексту: ЗЈН) на начин што је, као додатни услов кадровског капацитета, захтевао да понуђачи 

морају имати у радном односу на одређено или неодређено време минимум једног саветника 

за хемикалије. Подносилац захтева сматра да је овакав услов у директној супротности са 

Законом о хемикалијама и Закона о биоцидним производима. Подносилац захтева наводи да 

је одредбом члана 34. ставови 1. и 2. Закона о хемикалијама предвиђено да је снабдевач 

одређених врста односно количина хемикалија дужан да обезбеди лице које се стара о 

правилном управљању хемикалијама, те да саветник за хемикалије може бити стално 
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запослени или повремено ангажован. Подносилац захтева је захтевао да се његов захтев за 

заштиту права усвоји у целини, те да се измени конкурсна докумнетација Наручиоца тако 

што Наручилац неће тражити од понуђача да морају да имају у радном односу саветника за 

хемикалије или да се одреди да понуђач мора имати минимум једног саветника за хемикалије 

који је повремено анагжован од стране понуђача. 

Чланом 153. став 1. тачка 1. ЗЈН је предвиђено да ће после претходног испитивања 

Наручилац решењем усвојити захтев за заштиту права. 

Разматарајући наводе из поднетог захтева за заштиту права, Наручилац сматра да су 

примедбе подносиоца захтева у одређеној мери основане. Наиме, чланом 2. Правилника о 

саветнику за хемикалије и условима које мора да испуни правно лице или предузетник који 

врше обуку и проверу знања саветника за хемикалије („Сл.гласник РС бр. 13/2011. 28/2011 и 

47/2012“) је предвиђено да саветника за хемикалије није дужно да обезбеди правно лице или 

предузетник који искључиво ставља у промет сировине за средства за заштиту од биља, 

лекове и медицинска средства која се користе у хуманој и ветеринарској медицини, 

козметичке производе, храну, прехрамбене адитиве и арому и храну за животиње и адитиве 

за ту храну и снабдевач који ставља у промет опасне хемикалије у укупној количини мањој 

од 100 кг годишње, као и дистрибутер опасних хемикалија који се искључиво бави 

малопродајом. 

Будући да се грешка учињена у овом поступку јавне набавке не може исправити на 

други начин до поништењем поступка предметне јавне набавке у целини, то је Наручилац 

поступио сагласно одредби члана 153. став 1. тачка 1.ЗЈН. 

 Наручилац ће приликом припремања нове конкурсне документације извршити 

одговарајућу корекцију у смислу цитиране одредбе  Правилника о саветнику за хемикалије и 

условима које мора да испуни правно лице или предузетник који врше обуку и проверу знања 

саветника за хемикалије („Сл.гласник РС бр. 13/2011. 28/2011 и 47/2012“). 

О новом поступку јавне набавке сва заинтересована лица ће бити упозната на начин 

прописан одредбама ЗЈН. 

 

Из свих изнетих разлога, Наручилац је одлучио као у изреци ове одлуке. 

 

  

 

ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

             Комисија за јавне набавке 
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