Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим ако није другачије одређено Законом о јавним набавкама.
КО МОЖЕ ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА?
Захтев за заштиту права може поднети:
•

ПОНУЂАЧ

•

ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ

•

КАНДИДАТ

•

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ

•

ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ

•

УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

•

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

•

ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

•

ГРАЂАНСКИ НАДЗОРНИК

ПОНУЂАЧ
Лице које у поступку јавне набавке понуди добра, пружање услуга или извођење
радова.
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
Лице које је у првој фази рестриктивног поступка, конкурентном дијалогу или у
квалификационом поступку поднело пријаву.
Три врсте поступка јавне набавке и то рестриктивни поступак, квалификациони
поступак и конкурентни дијалог, одвијају се кроз две фазе, тако што се у првој фази
признаје квалификација подносиоцима пријава за које се утврди да испуњавају
претходно одређене услове за квалификацију, а потом се у другој фази тим лицима,
која су признањем квалификације стекла статус кандидата, доставља позив за
подношење понуде.
КАНДИДАТ
Лице коме је у првој фази рестриктивног и квалификационог поступка, односно
конкурентног дијалога призната квалификација.
ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ
Свако лице које имa интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци.
ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ
Пословно удружење може поднети захтев за заштиту права у име понуђача,
подносиоца пријаве, кандидата или заинтересованог лица.
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Посебна организација чији су послови, начин рада и облик организовања одређени
Законом о јавним набавкама. Није дужна да поднесе захтев за заштиту права када то од
ње захтева понуђач, подносилац пријаве, кандидат, заинтересовано лице или пословно
удружење, а да претходно нису искористили своје право на подношење захтева за
заштиту права.

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА
Државна ревизорска институција, највиши орган ревизије јавних средстава у
Републици Србији. Није дужна да поднесе захтев за заштиту права када то од ње
захтева понуђач, подносилац пријаве, кандидат, заинтересовано лице или пословно
удружење, а да претходно нису искористили своје право на подношење захтева за
заштиту права.
ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
Јавно правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса
Републике Србије, аутономне покрајине, града и општине. Није дужно да поднесе
захтев за заштиту права када то захтева понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
заинтересовано лице или пословно удружење, а да претходно нису искористили своје
право на подношење захтева за заштиту права.
ГРАЂАНСКИ НАДЗОРНИК
Грађански надзорник може бити лице из редова истакнутих стручњака у области
јавних набавки или области која је у вези са предметом јавне набавке или удружење
које се бави јавним набавкама, спречавањем корупције или сукоба интереса.
Грађанског надзорника именује Управа за јавне набавке. Није дужан да поднесе захтев
за заштиту права када то захтева понуђач, подносилац пријаве, кандидат,
заинтересовано лице или пословно удружење, а да претходно нису искористили своје
право на подношење захтева за заштиту права.
РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
I
(Члан 149. став 3. Закона о јавним набавкама)
Ако се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, рокови се разликују у зависности од
врсте поступка јавне набавке.
I.А Захтев за заштиту права ће бити благовремен ако буде примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда (пријава) у
следећим поступцима:
•

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

•

РЕСТРИКТИВНИ ПОСТУПАК

•

КОНКУРЕНТНИ ДИЈАЛОГ

•

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

•

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

•

КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН

I.Б Захтев за заштиту права ће бити благовремен ако буде примљен од стране
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда (пријава) у
следећим поступцима:
•

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

•

КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК

Табела 1
Ако се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације

ВРСТА ПОСТУПКА

РОК ЗА
РОК ЗА
ПОДНОШЕЊЕ
ПОДНОШЕЊЕ
ВРСТА ПОСТУПКА
ЗАХТЕВА ЗА
ЗАХТЕВА ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА
ЗАШТИТУ ПРАВА

- ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК

- ПОСТУПАК
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ

- РЕСТРИКТИВНИ
ПОСТУПАК

- КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК

- КОНКУРЕНТНИ
ДИЈАЛОГ
- ПРЕГОВАРАЧКИ
ПОСТУПАК СА
ОБЈАВЉИВАЊЕМ
ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА
- ПРЕГОВАРАЧКИ
ПОСТУПАК БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА
ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА

СЕДАМ ДАНА
ПРЕ ИСТЕКА
РОКА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА
(ПРИЈАВА) *

ТРИ ДАНА ПРЕ
ИСТЕКА РОКА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА
(ПРИЈАВА) *

- КОНКУРС ЗА
ДИЗАЈН
* Захтев за заштиту права мора бити примљен од стране наручиоца у прописаном року,
без обзира на који начин је послат (теорија пријема)
II
(Члан 149. став 6. Закона о јавним набавкама)
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума,
одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рокови се разликују
у зависности од врсте поступка јавне набавке.
II.А Захтев за заштиту права ће бити благовремен ако буде поднет у року од десет
дана од дана пријема одлуке, у следећим поступцима:
•

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

•

РЕСТРИКТИВНИ ПОСТУПАК

•

КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК

•

КОНКУРЕНТНИ ДИЈАЛОГ

•

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

•

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

•

КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН

II.Б Захтев за заштиту права ће бити благовремен ако буде поднет у року од пет дана
од дана пријема одлуке, у следећим поступцима:
•

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Табела 2
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума,
одлуке о признавању квалификације, одлуке о обустави поступка

ВРСТА ПОСТУПКА

РОК ЗА
ПОДНОШЕЊЕ
ЗАХТЕВА ЗА
ЗАШТИТУ
ПРАВА

- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
- РЕСТРИКТИВНИ
ПОСТУПАК
- КВАЛИФИКАЦИОНИ
ПОСТУПАК

ВРСТА
ПОСТУПКА

РОК ЗА
ПОДНОШЕЊЕ
ЗАХТЕВА ЗА
ЗАШТИТУ
ПРАВА

- ПОСТУПАК
ЈАВНЕ
НАБАВКЕ
МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ

- КОНКУРЕНТНИ
ДИЈАЛОГ
- ПРЕГОВАРАЧКИ
ДЕСЕТ ДАНА ОД
ПОСТУПАК СА
ДАНА ПРИЈЕМА
ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА
ОДЛУКЕ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА

ПЕТ ДАНА ОД
ДАНА ПРИЈЕМА
ОДЛУКЕ

- ПРЕГОВАРАЧКИ
ПОСТУПАК БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА
- КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН

III
(Члан 149. став 7. Закона о јавним набавкама)
Посебан рок за подношење захтева за заштиту права прописан је у преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда, у коме се захтев за заштиту
права може поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке о додели
уговора на Порталу јавних набавки.

IV
(Посебни облици поступка јавне набавке)
Уведени су посебни облици поступка јавне набавке, због одређених предности које
пружају. Настали су, са једне стране, због потребе да се одговори захтевима све
динамичнијег тржишта за увођењем једноставнијих и флексибилнијих правила јавних
набавки, а да се њима истовремено очува правна сигурност и не одступи од циља
прописа о јавним набавкама. Са друге стране, настали су због потребе да се развој и
примена технологије ставе у функцију подршке бржем, економичнијем и ефикаснијем
спровођењу јавних набавки.
Посебни облици поступка јавне набавке, подразумевају примену правила неког од
основних поступака јавних набавки.
Посебни облици су:
•

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ

Спроводи се уз примену правила отвореног или рестриктивног поступка, ради
закључења оквирног споразума
Напомена: посебно правило важи код доделе уговора о јавној набавци на основу
оквирног споразума који не садржи прецизно дефинисане критеријуме или услове,
када се примењују правила друге фазе рестриктивног поступка, а могуће је овакав
уговор доделити путем електронске лицитације.
•

СИСТЕМ ДИНАМИЧНЕ НАБАВКЕ

Спроводи се уз примену правила отвореног поступка, ако није другачије прописано у
члану 41. Закона о јавним набавкама.
•

ЕЛЕКТРОНСКА ЛИЦИТАЦИЈА

Спроводи се уз примену правила отвореног, рестриктивног или преговарачког
поступка са објављивањем позива за подношење понуда који је прописан у члану 35.
став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Захтев за заштиту права се у овим случајевима подноси у року који је одређен према
врсти поступка који се конкретно примењује (отворени, рестриктивни или
преговарачки са објављивањем позива за подношење понуда из члана 35. став 1. тачка
1. Закона о јавним набавкама (видети табеле 1 и 2).
Табела 3
Врста поступка чија правила
могу да се примене
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

РЕСТРИКТИВНИ ПОСТУПАК

Посебни облик
- Оквирни споразум
-

Систем динамичне набавке

-

Електронска лицитација

-

Оквирни споразум*

-

Електронска лицитација

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК
СА ОБЈАВЉИВАЉЕМ
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА (ЧЛАН 35. СТАВ 1.
ТАЧКА 1. ЗЈН)

- Електронска лицитација

* Приликом доделе уговора на основу оквирног споразума који не садржи прецизно
дефинисане критеријуме или услове примењује се друга фаза рестриктивног поступка,
али је овде значајно указати да се, у овом случају, такав уговор може доделити и путем
електронске лицитације.
САДРЖИНА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Садржина захтева за заштиту права прописана је чланом 151. став 1. Закона о јавним
набавкама.
Захтев за заштиту права садржи:
1)

назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2)

назив и адресу наручиоца;

3)

податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4)

повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5)

чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6)

потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7)

потпис подносиоца.

СУСПЕНЗИВНО ДЕЈСТВО ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
А. ЗАДРЖАВАЊЕ АКТИВНОСТИ НАКОН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА, А ПРЕ ОДЛУКЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ
Подношење захтева за заштиту права има суспензивно дејство, што значи да се у том
случају задржавају све активности наручиоца у поступку јавне набавке, све до
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.[1]
Одступања од суспензивног дејства захтева за заштиту права су изричито законски
прописана и предвиђена су:
а) када Републичка комисија на предлог наручиоца одлучи другачије, тј. дозволи
наручиоцу наставак активности;
б) у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда из
члана 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама[2].
Б. ЗАДРЖАВАЊЕ АКТИВНОСТИ ТОКОМ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА
ЗАШТИТУ ПРАВА
Подношење захтева за заштиту права има суспензивно дејство на даље активности
наручиоца, али је овде потребно указати да се одређене активности не могу
предузимати током рока за подношење захтева за заштиту права, све до протека тог
рока. На пример, не може се закључити уговор о јавној набавци на основу одлуке о
додели уговора, током рока за подношење захтева за заштиту права који се може
поднети против такве одлуке. Даље активности се могу предузети тек онда када
протекне рок за подношење захтева за заштиту права, под условом да он не буде
поднет.[3]

Међутим, постоје одступања од напред описаног правила, а која су прописана чланом
112. Закона о јавним набавкама. Током рока за подношење захтева за заштиту права,
наручилац може и пре истека тог рока, закључити уговор о јавној набавци:
1) на основу оквирног споразума;
2) у случају примене преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) овог закона;
3) у случају примене система динамичне набавке;
4) у случају поступка јавне набавке мале вредности из члана 39. став 6. овог закона;
5) ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда.
Иако се у наведеним случајевима може закључити уговор о јавној набавци, пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, овде је важно указати да се такав уговор
не би могао извршити, уколико би се догодило да после његовог закључења наручилац
ипак прими захтев за заштиту права. Извршење уговора о јавној набавци је у овом
случају могуће једино ако Републичка комисија не одлучи другачије, односно дозволи
његово извршење. Подношење захтева за заштиту права у овом случају, дакле, одлаже
извршење закљученог уговора о јавној набавци све до доношења одлуке Републичке
комисије о поднетом захтеву, осим ако Републичка комисија на предлог наручиоца не
одлучи другачије.
ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА ПРЕД НАРУЧИОЦЕМ
По пријему захтева за заштиту права, врши се његова претходна провера. Циљ провере
је да се утврди да ли су испуњени одређени процесни услови за одлучивање о
основаности захтева за заштиту права.
Претходна провера подразумева да наручилац проверава да ли је захтев за заштиту
права поднет у року, да ли је поднет од стране лица које има активну легитимацију и да
ли садржи све податке прописане чланом 151. став 1. Закона о јавним набавкама.
Рок у коме наручилац врши претходну проверу захтева за заштиту права и с тим у вези
предузима одговарајуће радње износи пет дана од дана пријема захтева за заштиту
права.
У том периоду наручилац поступа на један од следећих начина, у зависности од исхода
претходне провере захтева за заштиту права:
а) доноси и доставља подносиоцу захтева за заштиту права закључак којим одбацује
захтев због недостатка активне легитимације, када утврди да га је поднело лице које
нема активну легитимацију;
б) доноси и доставља подносиоцу захтева за заштиту права закључак којим одбацује
захтев као неблаговремен, када утврди да је поднет по истеку законског рока;
ц) доноси закључак којим обуставља поступак заштите права, ако у међувремену,
прими писмено обавештење подносиоца захтева за заштиту права да повлачи захтев;
д) ако приликом претходне провере наручилац утврди да захтев за заштиту права не
садржи све податке који су прописани чланом 151. став 1. Закона о јавним набавкама,
наручилац позива подносиоца захтева за заштиту права да допуни захтев у законском
року, при чему је дужан да га упозори на последице пропуштања које ће настати
уколико подносилац захтева не поступи у року и на начин који су садржани у позиву за
допуну захтева за заштиту права.

Након пријема допуне захтева за заштиту права, наручилац у року од пет дана од дана
пријема допуне, поступа на један од следећих начина:
а) доноси и доставља подносиоцу захтева за заштиту права закључак којим одбацује
захтев за заштиту права као непотпун, када утврди да допуна захтева за заштиту права
није извршена у законском року и/или у складу са позивом за допуну;
б) доноси решење којим усваја захтев за заштиту права, ако оцени да је основан;[4]
ц) доставља одговор на захтев за заштиту права и комплетну документацију из
поступка јавне набавке Републичкој комисији ради одлучивања о захтеву за заштиту
права, ако не поступи ни на један од претходно два описана начина;[5]
д) доноси закључак којим обуставља поступак заштите права, ако у међувремену,
прими писмено обавештење подносиоца захтева за заштиту права да повлачи свој
захтев.
Дакле, по пријему захтева за заштиту права, може се догодити да наручилац приликом
претходне провере, утврди да је поднет неблаговремено или од стране лица које нема
активну легитимацију. Тада захтев за заштиту права одбацује закључком који се
доставља подносиоцу у року од пет дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Следеће значајно питање односи се на садржину захтева за заштиту права. Наиме,
захтев за заштиту права мора да садржи све податке који су прописани у члану 151.
став 1. Закона о јавним набавкама, да би се сматрао уредним. Захтев за заштиту права
може бити уредан од момента самог пријема, али је могућа да га је потребно уредити
накнадно. Стога је овде значајан позив за допуну захтев за заштиту права којим се
подносилац захтева позива да допуни захтев за заштиту права. На такав начин се
захтев за заштиту права може учинити уредним. Моменат пријема допуне захтева за
заштиту права, тј. моменат када захтев за заштиту права постане уредан, битан је за
наручиоца због тога што од тог момента има обавезу да у року од пет дана поступи на
један од начина који су прописани чланом 153. став 1. тач. 1 и 2. Закона о јавним
набавкама. Ако у том року не донесе решење о усвајању захтева за заштиту права или
не достави одговор на захтев за заштиту права и комплетну документацију из поступка
јавне набавке Републичкој комисији ради одлучивања о захтеву за заштиту права, тада
се наручиоцу и његовом одговорном лицу може се изрећи новчана казна. Новчану
казну изриче Републичка комисија која таква овлашћења има на основу члана 162.
Закона о јавним набавкама.
ДОЗВОЉЕНА ПРАВНА СРЕДСТВА
Против одлука наручиоца могу се поднети:
а) жалба против закључка којим је одбачен захтев за заштиту права због недостатка
активне легитимације, која се подноси Републичкој комисији у року од три дана од
дана пријема закључка, док се копија жалбе истовремено доставља наручиоцу;
б) жалба против закључка којим је одбачен захтев за заштиту права као неблаговремен,
која се подноси Републичкој комисији у року од три дана од дана пријема закључка,
док се копија жалбе истовремено доставља наручиоцу;
ц) жалба против закључка којим је одбачен захтев за заштиту права као непотпун, која
се подноси Републичкој комисији у року од три дана од дана пријема закључка, док се
копија жалбе истовремено доставља наручиоцу.
ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА ПРЕД РЕПУБЛИЧКОМ КОМИСИЈОМ

Након пријема захтева за заштиту права од наручиоца, Републичка комисија у року од
три дана утврђује да ли је захтев за заштиту права поднет у року, да ли је поднет од
стране лица које има активну легитимацију и да ли захтев за заштиту права садржи све
обавезне податке из члана 151. овог закона.
Републичка комисија може пре доношења своје одлуке да тражи додатну
документацију, податке, објашњења и мишљења од наручиоца, подносиоца захтева или
других учесника у поступку, Управе за јавне набавке и других лица, која су пак дужна
да поступе у складу са оваквим захтевом, у року који је њиме одређен. Ако наручилац
или подносилац захтева не поступе у року који је одређен у захтеву за добијање
документације, података, објашњења и мишљења, сносиће одговорност за последице
које проузрокују таквим својим нечињењем, јер ће се у том случају сумња која настане
као последица изостанка наведених доказа узети на штету странке која је за то
директно одговорна, јер у остављеном року није поступила по захтеву Републичке
комисије, која ће тада своју одлуку донети према стању расположивих доказа у
предмету[6].
Републичка комисија је дужна да о захтеву за заштиту права одлучи решењем у року
од 20 дана од дана пријема уредног захтева за заштиту права, а најкасније у року од 30
дана од дана подношења уредног захтева за заштиту права, а рок се може изузетно, у
нарочито оправданим случајевима, продужити за 15 дана, о чему се уз образложење
продужења рока, обавештавају подносилац захтева и наручилац.
ПРЕТХОДНА ПРОВЕРА
Када утврди да је захтев заштиту права поднет неблаговремено, Републичка комисија
доноси закључак о одбацивању захтева за заштиту права.
Када утврди да је захтев за заштиту права поднет од стране лица које нема активну
легитимацију, Републичка комисија доноси закључак о одбацивању захтева за заштиту
права.
Када утврди да захтев за заштиту права не садржи све податке прописане чланом 151.
став 1. Закона о јавним набавкама, Републичка комисија позива подносиоца захтева да
допуни захтев за заштиту права.
Када утврди да захтев за заштиту права није допуњен у законском року и у складу са
позивом за допуну захтева за заштиту права, Републичка комисија доноси закључак о
одбацивању захтева за заштиту права.
ОДЛУЧИВАЊЕ О ОСНОВАНОСТИ ЗАХТЕВА 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.
Републичка комисија ће извести доказе за које оцени да су од утицаја за доношење
правилне и законите одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.
У том смислу, Републичка комисија може пре доношења своје одлуке да тражи
додатну документацију, податке, објашњења и мишљења од наручиоца, подносиоца
захтева или других учесника у поступку, Управе за јавне набавке и других лица, која су
пак дужна да поступе у складу са оваквим захтевом, у року који је њиме одређен.[7]
Могуће је да странке у поступку предложе да се одржи усмена расправа ако сложеност
чињеничне или правне ситуације то захтева. Подносилац захтева може предложити

одржавање усмене расправе у самом захтеву за заштиту права, а наручилац у одговору
на захтев.
Републичка комисија решењем:
1) усваја захтев за заштиту права и, у целини или делимично, поништава поступак
јавне набавке, уколико је захтев за заштиту права основан;
2) одбија захтев за заштиту права као неоснован.
ДОЗВОЉЕНА ПРАВНА СРЕДСТВА
Против одлуке Републичке комисије не може се изјавити жалба.
Против одлуке Републичке комисије може се покренути управни спор у року од 30
дана од дана пријема одлуке.
Управни спор може се покренути и када Републичка комисија није донела и доставила
одлуку у роковима предвиђеним чланом 158. Закона о јавним набавкама.
Покретање управног спора не одлаже извршење одлуке Републичке комисије.

[1] Уговор о јавној набавци који би био закључен након подношења захтева за заштиту
права био би поништен, а такву меру овлашћена је да предузме Републичка комисија
на сопствену иницијативу, или на захтев подносиоца захтева или заинтересованог
лица. Овакво поступање наручиоца би представљало и прекршај за који је прописана
новчана казна.
[2] У том случају лице које је поднело захтев за заштиту права може поднети предлог
Републичкој комисији да донесе решење којим се забрањује наручиоцу да закључи,
односно изврши уговор о јавној набавци.
[3] Уговор о јавној набавци који би био закључен пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права био би поништен, а такву меру овлашћена је да предузме
Републичка комисија на сопствену иницијативу, или на захтев подносиоца захтева или
заинтересованог лица.
[4] Решење о усвајању захтева за заштиту права се доставља подносиоцу захтева,
понуђачима и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.
[5] Наручилац о томе обавештава подносиоца захтева за заштиту права у року од три
дана од дана достављања Републичкој комисији документације из члана 153. став 1.
тачка 2. Закона о јавним набавкама.
[6] Наручиоцу се може изрећи новчана казна прописана чланом 162. Закона о јавним
набавкама уколико не поступи у складу са захтевом Републичке комисије и у року који
она одреди.
[7] Наручиоцу се може изрећи новчана казна, прописана чланом 162. Закона о јавним
набавкама уколико не поступи у складу са захтевом Републичке комисије и у року који
она одреди.

