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У поступку испитивања захтева за заштиту права понуђача „Телеком Србија“а.д., из 

Београда, ул.Таковска 2, примљеног дана 24.11.2014. године и заведеног код Наручиоца под 

деловодним бројем: 5.2-35715  поднетог у  поступку јавне набавке мале вредности услуга - 

услуге праћења возила GPS, ЈНМВ 52/14, 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 „Телеком Србија“а.д., из Београда, 

ул.Таковска 2, примљеног дана 24.11.2014. године и заведеног код Наручиоца под 

деловодним бројем: 5.2-35715  поднетог у  поступку јавне набавке мале вредности услуга - 

услуге праћења возила GPS, ЈНМВ 52/14 , па се у целини поништава предметни поступак 

јавне набавке.  

 

Усваја се захтев подносиоца захтева за заштиту права понуђача „Телеком 

Србија“а.д., из Београда, ул.Таковска 2 за трошковима поступка насталих по основу заштите 

права у износу од 40.000,00 динара. 

 

  

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 – услуге праћења возила GPS, ЈНМВ 52/14  на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници дана 18.11.2014.  

Подносилац захтева је дана 24.11.2014.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: 5.2-35715. 

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

дужан да, у оквиру обавезних услова за учешће, предвиди и услов предвиђен чланом 75. 

став.1 тачка 5) ЗЈН, односно обавезу понуђача да има важећу дозволу надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет ове јавне набавке. Подносилац захтева сматра да 

имајући у виду детаљан опис предмета набавке дат у одељку „Врста, техничке 

карактеристике и опис услуга које су предмет јавне набавке“- понуђачи би били дужни да 

доставе важећу лиценцу за пружање услуга јавне мобилне телекомуникационе мреже издату 

од стране РАТЕЛ-а. Изостављањем поменутог услова - ствара се могућност да у предметном 

поступку понуду поднесе понуђач који није ни овлашћен за пружање услуга које су предмет 

јавне набавке. Подносилац захтева даље наводи да Наручилац у својој конкурсној 

документацији предвиђа да саобраћај остварен кроз оператера мобилне телефоније јесте 

обавеза пружаоца услуге праћења возила. Из наведене формулације може се закључити да 
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телекомуниакциона услуга неопходна за пренос податка између уређаја за праћење возила 

смештених у возилима Наручиоца и централне локације, није предмет ове јавне набавке, што 

је контрадикторно са описом предмета набавке датим у одељку: „Подаци о предмету 

набавке“. Из изнетих разлога - подносилац захтева сматра да је Наручилац дужан да описом 

предмета набавке мора изричито предвидети као обавезу понуђача да Наручиоцу обезбеди и 

телекомункациону услугу, која је претпоставка и нужност за функционисање услуге праћења 

возила путем GPS-a, а све у складу са наведеним у одељку „Подаци о предмету набавке“, те 

да на тај начин обезбеди услове за реализацију предмета јавне набавке у складу са важећим 

прописима. 

 

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 основане.  

Будући да се грешкe учињенe у овом поступку јавне набавке не могу 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 имати у виду 

изнете примедбе подносиоца захтева и извршиће одговарајуће неопходне корекције како би 

нова конкурсна документација била сачињена на јасан начин. 

 

Подносилац захтева је поднетим захтевом тражио и трошкове поступка насталих по 

основу заштите права у износу од 40.000,00 динара - у висини таксе за поднети захтев за 

заштиту права. 

Чланом 156. ст.3. ЗЈН је предвиђено да ако је захтев за заштиту права основан, 

наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити 

трошкове настале по онову заштите права. 

Будући да је Наручилац својим решењем усвојио поднети захтев за заштиту права, то 

сагласно одредби члана 156. став.3. ЗЈН наводи да ће надокнадити подносиоцу захтева 

трошкове настале по основу заштите права у износу од 40.000,00 динара (у висини уплаћене 

таксе из члана 156. став. 1. тачка 2) ЗЈН.  

 

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

 

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

прописан одредбама ЗЈН. 

 

 

       ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

        Комисија за јавне набавке 

 

 


