У оквиру својих надлежности Републичка комисија:
Одлучује о захтеву за заштиту права
Републичка комисија одлучује у границама поднетог захтева за заштиту права и дужна
је да се изјасни о свим наводима подносиоца захтева, као и о повредама за које
подносилац захтева није знао, а које су утицале на одлуку наручиоца у поступку јавне
набавке.
Одлучује о жалби против закључка наручиоца
Против закључка наручиоца може се поднети жалба на начин и у року који су
прописани Законом о јавним набавкама. Наручилац доноси закључак нпр. када
одбацује захтев за заштиту права због ненадлежности, неблаговремености,
непотпуности или недостатка активне легитимације. Одлучујући о поднетој жалби,
Републичка комисија доноси решење којим поништава или потврђује закључак
наручиоца.
Одлучује о жалби против закључка Управе за јавне набавке
Управа за јавне набавке утврђује постојање негативне референце доношењем закључка
у року од десет дана од дана пријема доказа негативне референце. Против таквог
закључка може се поднети жалба Републичкој комисији, која тим поводом доноси
решење којим поништава или потврђује закључак Управе за јавне набавке.
Одлучује о предлогу наручиоца о одобрењу закључења уговора о јавној набавци
Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају
постојања сукоба интереса, али може поднети предлог Републичкој комисији да
одобри закључење таквог уговора под законом приписаним условима, која решењем
наведени предлог усваја или одбија.
Одлучује о предлогу наручиоца да поднети захтев за заштиту права не спречава
доношење одлуке, односно закључење уговора или оквирног споразума
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим ако Законом о
јавним набавкама није другачије одређено. Наручилац може поднети предлог
Републичкој комисији да дозволи наставак активности у поступку јавне набавке и
омогући наручиоцу да донесе одлуку, односно закључи уговор или оквирни споразум,
пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. Такав предлог Републичка
комисија решењем усваја или одбија.
Одлучује о предлогу наручиоца да захтев за заштиту права који је поднет после
закључења уговора у складу са чланом 112. став 2. Закона о јавним набавкама не
спречава његово извршење
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права: на основу оквирног споразума; у случају примене
преговарачког поступка због изузетне хитности јавне набавке (чл. 36. ст. 1. т. 3. ЗЈН); у
случају примене система динамичне набавке; у случају поступка јавне набавке мале
вредности, чија вредност није већа од 400.000 динара (чл. 39. ст. 6 ЗЈН); ако је поднета
само једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда. Уколико после закључења уговора о јавној набавци буде поднет
захтев за заштиту права, није допуштено извршење уговора без посебног одобрења
Републичке комисије. Предлог о томе наручилац доставља Републичкој комисији која
га решењем усваја или одбија.

Одлучује о предлогу подносиоца захтева за заштиту права да се забрани закључење
или извршење уговора о јавној набавци
Ако је захтев за заштиту права уложен у случају спровођења преговарачког поступка
због изузетне хитности јавне набавке (чл. 36. ст. 1. т. 3. ЗЈН), подносилац захтева може
предложити да Републичка комисија донесе решење којим се забрањује наручиоцу да
закључи, односно изврши уговор о јавној набавци. О таквом предлогу Републичка
комисија доноси решење којим исти усваја или одбија.
Одлучује о трошковима поступка заштите права и трошковима припреме понуде
Накнаду трошкова поступка заштите права је могуће тражити до доношења одлуке
наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
Накнаду трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца, и накнаду трошкова прибављања средства обезбеђења
понуђач може да тражи само у понуди, у оквиру обрасца трошкова припреме понуде.
Право на накнаду трошкова има ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога
који су на страни наручиоца.
О трошковима одлучује Републичка комисија, чија је одлука извршни наслов.
Прати и контролише спровођење одлука које доноси
Републичка комисија може да захтева од наручиоца да поднесе извештај,
документацију и изјаве представника наручиоца о спровођењу одлуке Републичке
комисије.
Чланови Републичке комисије могу спровести контролу извршења одлуке Републичке
комисије о којој обавештавају наручиоца најкасније три дана пре отпочињања
контроле, а може се спровести и ненајављена контрола код наручиоца. Контролу код
наручиоца спроводе најмање два члана већа Републичке комисије које је одлучивало у
поступку поводом којег се спроводи контрола.
Члан Републичке комисије који спроводи контролу овлашћен је да: изврши преглед и
копирање документације у вези са предметном јавном набавком; запечати пословне
просторије и документа за време контроле; узме изјаве од представника наручиоца и
других запослених код наручиоца, a ако је потребна посебна писана изјава одредиће се
рок за достављање изјаве Републичкој комисији.
Изриче новчане казне наручиоцу и одговорном лицу наручиоца и подноси предлог за
разрешење руководиоца или одговорног лица наручиоца
Новчану казну изриче веће Републичке комисије које одлучује о захтеву за заштиту
права. Казна се изриче ако наручилац: по поднетом захтеву за заштиту права не
поступи на начин и у року одређеном у члану 153. став 1. Закона о јавним набавкама;
не достави додатну документацију, податке, објашњења или мишљења након захтева
Републичке комисије и у року који она одреди; не достави извештај и изјаве
представника наручиоца о спроведеној одлуци Републичке комисије; не омогући
контролу у складу са чланом 161. Закона о јавним набавкама; не поступи у складу са
одлуком Републичке комисије.
Републичка комисија може поднети предлог за разрешење руководиоца или
одговорног лица наручиоца за којег утврди да упркос изреченим новчаним казнама у
поступку заштите права или прекршајном поступку не поступа у складу са одлукама
Републичке комисије или наставља да грубо крши одредбе овог закона.

Предлог за разрешење подноси се органу који врши надзор над радом, односно
пословањем наручиоца.
Изриче новчану казну подносиоцу захтева у случају злопупотребе подношења
захтева за заштиту права
Републичка комисија ће изрећи новчану казну подносиоцу захтева за којег је утврдила
да је злоупотребио захтев за заштиту права, тако што га је поднео ради остварења
неког другог циља, а не оног због којег је то право признато.
Поништава уговор о јавној набавци
Републичка комисија може сама или на захтев подносиоца захтева или
заинтересованог лица поништити уговор о јавној набавци из разлога који су набројани
у члану 163. Закона о јавним набавкама.
Захтев за поништење уговора доставља се уз захтев за заштиту права или у року од 30
дана од дана сазнања за разлог поништења, а најкасније у року од годину дана од
закључења уговора.
Уколико би поништење уговора о јавној набавци имало несразмерне последице по рад
или пословање наручиоца или интересе Републике Србије, Републичка комисија неће
поништити уговор о јавној набавци, али може скратити рок важења уговора или изрећи
новчану казну.
Води прекршајни поступак у првом степену за прекршаје прописане Законом о
јавним набавкама
Прекршајни поступак пред Републичком комисијом покреће се на захтев Управе за
јавне набавке, Државне ревизорске институције, другог овлашћеног органа или по
службеној дужности, одмах по сазнању за прекршај.
Прекршајни поступак води веће Републичке комисије у чијем раду не могу
учествовати чланови Републичке комисије који су учествовали у раду већа које је
одлучивало у поступку заштите права у вези са истим поступком набавке.
Покреће поступак за утврђивање ништавости уговора о јавној набавци
Републичка комисија ће поднети тужбу за утврђивање ништавости уговора о јавној
набавци када на било који начин сазна да је закључени уговор о јавној набавци ништав.

