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Република Србија 
ОПШТИНА ГОЛУБАЦ 
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-26-18/2017 
Датум: 16.10.2017. године

На основу члана 153. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" 
бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке мале вредности услуга -  
Израде техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање фекалних 
отпадних вода главног фекалног канализационог колектора и 'бекундарне 
канализационе мреже у насељу Браничево, број 11/17, после претходног испитивања 
захтева за заштиту права подносиоца ОР “То1а1 еп§теепп§” с1.о.о. Београд, 
одговорно лице наручиоца - Начелник Општинске управе Голубац, доноси дана
16.10.2017. године:

Р Е Ш Е Њ Е  
о усвајању захтева за заштиту права у поступку јавне набавке

I УСВАЈА СЕ у целости захтев за заштиту права подносиоца захтева ОР “То1:а1 
еп§теепп§” <±о.о. Београд, и ДЕЈШМИЧНО СЕ ПОНИШТАВА поступак јавне 
набавке мале вредности услуга- Израда техничке документације за изградњу 
постројења за пречишћавање фекалних отпадних вода главног фекалног 
канализационог колектора и секундарне канализационе мреже у насељу Браничево, 
редни број: 11/17, у делу стручне оцене понуда и до доношења одлуке о додели 
уговора.

II Наручилац ће у року од 10 дана од дана доношења овог решења, у складу са 
разлозима за усвајање поднетог захтева, извршити поновну стручну оцену понуда и о 
томе сачинити извештај, на основу кога ће бити донета нова одлука о додели 
уговора.

О б р а з л о ж е њ е

У поступку јавне набавке мале вредности услуга - Израда техничке 
документације за изградњу постројења за пречишћавање фекалних отпадних вода 
главног фекалног канализационог колектора и секундарне канализационе мреже у 
насељу Браничево, назив и ознака из општег речника јавних набавки: Израда 
пројеката и нацрта. Процена трошкова -  71242000, редни број набавке : 11/17, о којој 
је позив за подношење понуда објављен на интернет страници наручиоца дана:
19.09.2017. године и Порталу јавних набавки дана 19.09.2017. године, подносилац 
захтева - понуђач ОР “То1а1 еп§теепп§” с!.о.о. Београц, поднео је дана 10.10.2017. 
године захтев за заштиту права, којим је оспорио Одлуку о додели уговора.

Наручилац је захтев за заштиту права примио дана 11.10.2017. године и завео 
под бројем 404-26-17/2017.

У поднетом захтеву за заштиту права наводи се да се одлука о додели уговора 
оспорава из разлога јер изабрани понуђач није доказао испуњеност додатних услова 
у погледу располагања кључним техничким особљем, обзиром да је изабрани 
понуђач за одговорног пројектанта доставио лиценцу број 352 5430 03, а потврду о 
важности лиценце број 12-02/261584 од 11.04.2017. године за лиценцу број 350 4390 
03. Поред тога, како се даље у захтеву наводи, изабрани понуђач је доставио Уговор 
о привременим и повременим пословима број 226-3/2017 од 25.09.2017. године, 
закључен са Владаном 3. Степановићем (ЈМБГ 2203961710001), дипл. инжењера
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грађевине са лиценцом одговорног пројектанта број 314 3100 03, који је стално 
запослен са пуним радним временом (податак РФ ПИО о пријави лица на осигурање 
на основу ЈМБГ-а) у предузећу чији је директор и оснивач „Е]\ГУТСО” с1.о.о. 
предузеће за консалтинг и инжењеринг, са седиштем у Београду, а што је у 
супротности са чланом 197. Закона о раду. Из свега наведеног подносилац захтева 
тражи да се предметни поступак јавне набавке делимично поништи у делу стручне 
оцене понуда и доношења одлуке и да му се надокнаде трошкови поступка у износу 
од 60.000,00 динара на име уплаћене републичке административне таксе.

После поднетог захтева за заштиту права, наручилац је утврдио да је захтев 
благовремен, уредан и поднет од стране овлашћеног лица, и да -испуњава све 
процесне претпоставке за одлучивање о основаности захтева.

Наручилац је, испитујући основе навода подносиоца захтева, утврдио да је 
исти основан и донео одлуку као у диспозитиву, из следећих разлога:

Увидом у конкурсну документацију изабраног понуђача „ГЕА“ д.о.о. 
Панчево, број 404-26-11/2017 од 27.09.2017. године, утврђено је да се основано у 
захтеву наводи да је изабрани понуђач за одговорног пројектанта доставио лиценцу 
број 352 5430 03, а потврду о важности лиценце број 12-02/261584 од 11.04.2017. 
године за лиценцу број 350 4390 03, што је у супротности са доказима захтеваним у 
конкурсној документацији. Поред тога, наручилац је пропустио да, ради провере 
уговора о привременим и повременим пословима од изабраног понуђача захтева 
достављање М обрасца, обзиром да се из фотокопије уговора не може утврдити 
спорна чињеница, тј да ли је поменути уговор састављен у складу са Законом о раду, 
те је била дужна да од понуђача, у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним 
набавкама захтева достављање М обрасца као релевантног доказа.

Наручилац ће у року од 10 дана од дана доношења овог решења, у складу са 
разлозима за усвајање поднетог захтева, извршити поновну стручну оцену понуда и о 
томе сачинити извештај, на основу кога ће бити донета нова одлука о додели 
уговора.

Решење доставити:
Подносиоцу захтева ОР “То1а1 еп§теепп§” <±о.о. Београд 
Понуђачима: - „Водотехника“ д.о.о. Београд

-„Хидрозавод ДТД“ а.д. Нови Сад
- „1\^А Соп8аћ”д.о.о Београд
- “Ропп§ §гоир” д.о.о. Нови Београд

- „ГЕА“ д.о.о. Панчево
- Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
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