ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Члан 1.
У Закону о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 39/2002 и 43/2003) у
члану 2. став 1. додаје се тачка 5) која гласи:
''5) добара која наручилац набавља ради даље продаје или пружања услуга
трећим лицима, под условом да наручилац нема искључива или посебна права
препродаје или изнајмљивања тих добара, односно пружања услуга за којe ће та добра
користити.''.
У ставу 2. речи: ''тачка 4.'' замењују се речима: '' тач. 4. и 5.''.
Члан 2.
Члан 4. брише се.
Члан 3.
У члану 7. став 2. мења се и гласи:
''Јавни позив за јавну набавку оглашава се у „Службеном гласнику Републике
Србије”, а ако вредност јавне набавке прелази износ од 3.000.000 динара за добра и
услуге, односно 15.000.000 динара за радове, јавни позив се објављује и у једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике.''
У ставу 3. речи: ''на конкурсу'', замењују се речима: ''у поступку јавне набавке''.
Члан 4.
У члану 9. став 1. речи: ''конкурсној документацији'', замењују се речју:
''понуди''.
Члан 5.
У члану 13. став 2. број: ''6.000.000'', замењује се бројем. ''12.000.000''.
Члан 6.
У члану 15. став 2. реч: ''Југославије'', замењује се речју: ''Србије''.
Члан 7.
У члану 19. став 1. после тачке 12) додаје се тачка 13a) која гласи:
''13a) подношење захтева за заштиту јавног интереса;''.
Члан 8.
У члану 22. став 3. реч: ''конкурса'', замењује се речима : ''јавног позива''.
Став 6. брише се.

1

Члан 9.
У члану 23. став 1. тачка 2) после речи: ''догађаја'' ставља се запета и додају
речи: ''чије наступање не зависи од воље наручиоца,''.
После тачке 2) додаје се тачка 3) која гласи:
''3) у отвореном или рестриктивном поступку није добио ниједну понуду или су
све понуде неодговарајуће.''
У ставу 2. после речи: ''став 1.'', додају се речи: ''тачка 1.''.
После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
''Наручилац је дужан да, у року од три дана од дана избора најповољније понуде,
достави Управи извештај о додели уговора о јавној набавци из става 1. тач. 2. и 3. овог
члана који садржи податке из члана 81. овог закона.''.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Досадашњи став 5. који постаје став 6. мења се и гласи:
''Наручилац може да додели уговор у поступку са погађањем после претходног
објављивања ако у отвореном или рестриктивном поступку добије све неисправне или
неприхватљиве понуде, под условом да се садржина конкурсне документације не мења.
Ако наручилац у поступак са погађањем после претходног објављивања позове све
понуђаче који су учествовали у отвореном или рестриктивном поступку да поднесу
нове понуде, није дужан да објави јавни позив за прикупљање понуда.''
Досадашњи став 6. постаје став 7.
Члан 10.
У члану 25. став 3. речи: ''за стручну оцену понуде'', замењују се речима: ''за
јавну набавку''.
Члан 11.
У члану 27. став 3. тачка 5. после речи: ''позива'' додају се речи: ''и конкурсне
документације''.
У тачки 10. речи: ''финансијске гаранције'', замењују се речима: ''средства
финансијског обезбеђења''.
Члан 12.
У члану 28. став 3. реч: ''дужи'', замењују се речју: ''краћи''.
Члан 13.
У члану 33. став 3. речи: ''чл. 69, 71, 90, 114, 123, односно 126.'' замењују се
речима: ''чл. 69, 71, 90, 114. и 123.''.
Члан 14.
У члану 45. став 2. мења се и гласи:
''Право на учешће у поступку има домаће или страно физичко лице, ако:
1) је регистровано за обављање одговарајуће делатности код надлежног органа;
2) није у року од две године пре објављивања јавног позива кажњавано за
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кривично дело или прекршај из области која је предмет јавне набавке;
3) је за текућу годину измирило доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије, односно са прописима Републике Црне Горе или стране
државе када има седиште на њеној територији.''
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
''Право на учешће у поступку има домаће или страно правно лице ако:
1) је регистровано за обављање одговарајуће делатности код надлежног органа;
2) му у року од две године пре објављивања јавног позива није изречена
правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет
јавне набавке;
3) је за текућу годину измирило доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије, односно прописима Републике Црне
Горе или стране државе када има седиште на њеној територији;
4) има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, а таква дозвола је предвиђена посебним прописом;
5) располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом;
6) располаже довољним техничким капацитетом.''
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 15.
У члану 46. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
''Докази из става 1. овог члана не могу бити старији од шест месеци од дана
објављивања јавног позива.''
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Досадашњи став 3. који постаје став 4. мења се и гласи:
''Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање
услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе у којој понуђач има
седиште (управног или судског органа, односно привредне коморе), односно амбасаде
те државе у Србији и Црној Гори.
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.
Досадашњи став 6. који постаје став 7. мења се и гласи:
''Понуђач је дужан да у понуди назначи да ли се понуда односи на целокупну
набавку или само на одређене партије''.
Досадашњи став 7. постаје став 8.
Члан 16.
У члану 49. став 1. речи: ''став 2. тачка 6.'' замењују се речима: ''став 3. тачка 5.''.
У ставу 2. реч: ''критеријуме'', замењује се речју: ''услове''.
У ставу 3. реч: ''критеријуме'', замењује се речју: ''услове''.
Члан 17.
У члану 52. став 1. речи: ''и поступка са погађањем'' и речи: ''или да учествују у
погађању'' бришу се.
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Члан 18.
У члану 53. став 2. брише се.
Члан 19.
У члану 54. став 4. речи: ''доделе уговора о јавној набавци'', замењују се речима:
''слања писменог позива за подношење понуда''.
Члан 20.
У члану 55. после става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
''У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији
када постоје понуде страног и домаћег понуђача који изводи радове или пружа услуге,
односно нуди добра која су произведена у земљи, наручилац ће изабрати најповољнијег
домаћег понуђача, под условом да разлика у коначном збиру пондера између
најповољнијег домаћег понуђача и најповољнијег страног понуђача није већа од 20 у
корист страног понуђача.''
После досадашњег става 5. који постаје став 6. додаје се став 7. који гласи:
''У случају примене критеријума најниже цене, а у ситуацији када постоје
понуде страног и домаћег понуђача који изводи радове или пружа услуге, односно нуди
добра која су произведена у земљи, наручилац ће изабрати домаћег понуђача са
најнижом понуђеном ценом, под условом да његова понуђена цена није већа од 20%
од најниже понуђене цене страног понуђача.''
Досадашњи став 6. постаје став 8.
После става 8. додаје се став 9. који гласи:
''Министар финансија ближе уређује доказе о испуњености услова из ст. 5. и 7.
овог члана у року од осам дана од дана ступања на снагу овог закона''.
Члан 21.
У члану 57. став 1.речи: ''наручилац је дужан, да'' замењују се речима:
''наручилац је дужан да, пре него што одбије такву понуду,''.
Члан 22.
У члану 58. став 2. реч: ''неадекватну'', замењује се речју: ''неисправну'', а реч:
''адекватном'', замењује се речју: ''исправном''.
У ставу 7. речи: ''Комисији за заштиту права понуђача'' замењују се речима:
''Комисији за заштиту права''.
Члан 23.
У члану 61. став 1. мења се и гласи:
''Благовременом понудом сматра се понуда приспела наручиоцу до датума и сата
одређених у јавном позиву, односно позиву за подношење понуда.''
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Члан 24.
У члану 65. речи: ''бити дужи од 25 дана од дана када је наручилац послао
позив'', замењују се речима: ''бити краћи од 25 дана од дана када је јавни позив
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.''.
Члан 25.
Члан 68. мења се и гласи:
''Ако у рестриктивном поступку због хитности није могуће поступити у
роковима из чл. 65, 66. и 67. овог закона, наручилац може да одреди следеће рокове:
1) крајњи рок за подношење пријаве за учествовање у поступку не може
бити краћи од 15 дана од дана када је јавни позив објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије”;
2) крајњи рок за подношење понуде не може бити краћи од 10 дана од дана када
је наручилац послао писмени позив.
Ако је кандидат благовремено захтевао додатна обавештења у вези са
конкурсном документацијом, наручилац је дужан да му их достави најкасније четири
дана пре истека рока за подношење понуда.''
Члан 26.
У члану 69. став 1. мења се и гласи:
''Сви огласи о јавним набавкама објављују се у „Службеном гласнику Републике
Србије”, а ако вредност јавне набавке прелази износ од 3.000.000 динара за добра и
услуге, односно 15.000.000 динара за радове, јавни позив се објављује и у једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике.''
Став 2. мења се и гласи:
''Сви огласи о јавним набавкама објављују се у „Службеном гласнику Републике
Србије” у року од 15 дана од дана достављања захтева наручиоца за објављивање
огласа.''
Члан 27.
У члану 70. став 2. речи: ''у првој фази подношења понуда због утврђивања
квалификације'', замењују се речима: ''за квалификацију понуђача''.
Члан 28.
У члану 73. став 3. брише се.
Досадашњи ст. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. и 12. постају ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. и 11.
Члан 29.
Члан 74. мења се и гласи:
''Наручилац је дужан да „Службеном гласнику Републике Србије” достави на
објаву обавештење о додели уговора о јавној набавци, без обзира на врсту поступка,
најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора.
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Члан 30.
У члану 79. додаје се нови став 2. који гласи:
''Ако вредност јавне набавке не прелази износ од 3.000.000 динара за добра и
услуге, односно 15.000.000 динара за радове, наручилац може донети одлуку о додели
уговора о јавној набавци ако је прибавио само једну понуду која је исправна,
одговарајућа и прихватљива.''
Досадашњи ст. 2, 3. и 4. постају ст. 3, 4. и 5.
У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. речи: ''става 4.'' , замењују се речју:
''става 5.''.
Члан 31.
У члану 82. после става 5. додаје се став 6. који гласи:
'' Ако понуђач чија је понуда изабрана не потпише уговор о јавној набавци,
наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.''
Члан 32.
У члану 83. став 1. реч: ''критеријумима'', замењује се речју: ''условима''
Члан 33.
У члану 84. став 1. реч: ''критеријумима'', замењује се речју: ''условима''
Члан 34.
У члану 93. реч: ''после'', замењује се речју: ''без''.
Члан 35.
У члану 95. став 1. речи: услова из члана 45. став 2. тач. 1-3. и 5. овог закона'',
замењују се речима: ''обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке''.
Члан 36.
У члану 98. став 1. тачка 2. речи: ''се форми закључује'' замењују се речима: ''је
форми уговор о финансијској услузи закључен''.
У тачки 4. после речи: ''пејџинга'', ставља се запета и додаје реч: ''интернета''.
У тачки 7. реч: ''Југославије'', замењује се речју: ''Србије''.
У тачки 8. после речи: ''уговоре о раду'' ставља се запета и додају се речи:
''решење о пријему у радни однос, уговор о обављању привремених и повремених
послова''.
Члан 37.
У члану 102. став 3. тачка 4. брише се.
Досадашње тач. 5, 6. и 7. постају тач. 4, 5. и 6.
У ставу 5. број: ''7)'' замењује се бројем: ''6)''.
У ставу 7. тачка 2. број: ''7)'' замењује се бројем: ''6)''.
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Члан 38.
Члан 103. брише се.
Члан 39.
Члан 104. брише се.
Члан 40.
У члану 108. став 1. број: ''106.'' замењује се бројем: ''107.''.
У ставу 3. број: ''106.'' замењује се бројем: ''107.''.
Члан 41.
У члану 122. ст. 3, 4. и 5. бришу се.
Члан 42.
У члану 123. став 1. после речи: ''вредност'', ставља се запета и додају речи: ''на
годишњем нивоу''.
После став 1. додаје се нови став 2. који гласи:
''Законом из става 1. овог члана може да се одреди и вредност набавке која
представља горњи лимит у буџетској години испод којег наручиоци нису обавезни да
примењују одредбе овог закона.''.
Досадашњи ст. 2, 3, 4, 5. и 6. постају ст. 3, 4, 5, 6. и 7.
Члан 43.
У члану 126. став 2. брише се.
У досадашњем ставу 3. који постаје став 2. речи: ''Министар финансија и
економије'', замењују се речима: ''Министар финансија''.
Члан 44.
У члан 127. став 1. мења се и гласи:
''Извештај о уговорима о јавним набавкама, који наручиоци достављају Управи,
садржи следеће податке:
1) процењену вредност закључених уговора,
2) број и вредност закључених уговора, навођење врсте поступка по којем је
уговор додељен, навођење врстe предмета, прецизирање врсте предмета, навођење
врсте критеријума за оцењивање понуда, назив друге уговорне стране и њено седиште,
датум закључења уговора, број и вредност уговора закључених са уговорним странама
чије је седиште у Републици Србији, Републици Црној Гори и у иностранству, број
приспелих понуда и податке о реализацији уговора.''
Став 2. мења се и гласи:
''Ако је уговор додељен у рестриктивном поступку или у поступку са погађањем,
у извештају треба навести и основ из одговарајућег члана овог закона.''
У ставу 3. после речи: ''дужан да'' додају се речи: ''у извештају''.
У ставу 5. речи: ''30. априла'' замењују се речима: ''28. фебруара''.
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После става 5. додаје се нови став 6. који гласи:
''Управа може затражити од сваког наручиоца извештај о сваком појединачном
уговору додељеном у поступку јавне набавке, са додатним информацијама, ако је то
неопходно због вођења евиденције података у области јавних набавки, односно због
заштите јавног интереса."
У ставу 6. који постаје став 7. речи: ''31. јула'', замењују се речима: ''31. маја''.
Члан 45.
У називу поглавља VIII. после речи: ''ПОНУЂАЧА'', додају се речи: ''И ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА''.
Члан 46.
Члан 128. мења се и гласи:
''Заштиту права понуђача и јавног интереса, у свим фазама поступка јавне
набавке, обезбеђује Комисија за заштиту права (у даљем тексту: Комисија), која се
образује при Управи.''
Члан 47.
У члану 129. став 1. речи: ''министра финансија и економије'', замењују се
речима: '' министра финансија''.
после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
''Председник и чланови Комисије не могу бити народни посланици, посланици
или одборници, не могу вршити политичке и управне функције, нити могу вршити
другу функцију, службу, посао или дужност која би могла утицати на њихову
самосталност у раду и поступању или која би умањивала њихов углед или углед
функције члана или председника Комисије.''
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. после тачке додају се речи:
''Председник Комисије се у погледу права и обавеза из радног односа изједначава са
функционером који руководи посебном организацијом.''
У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. после тачке додају се речи: ''Чланови
Комисије се у погледу права и обавеза из радног односа изједначавају са помоћником
функционера који руководи посебном организацијом.''
Досадашњи став 5. постаје став 6.
После става 6. додаје се став 7. који гласи:
''Председник или члан Комисије биће разрешен против своје воље:
1. ако буде осуђен за кривично дело на безусловну казну затвора у трајању
од најмање шест месеци или ако буде осуђен за кажњиво дело које га чини неподобним
за вршење функције;
2. ако се утврди, на основу налаза и мишљења надлежне здравствене
установе, да је због здравственог стања трајно изгубио радну способност за вршење
функције;
3. ако се утврди да функцију врши супротно ставу 3. овог члана.''
Члан 48.
У члану 130. став 2. мења се и гласи:

8

''Комисија најкасније до 1. фебруара текуће године подноси Влади и Народној
скупштини извештај за претходну годину.''
Члан 49.
Поднаслов изнад члана 132. и члан 132. мењају се и гласе:
''Активна легитимација у поступку
Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има или је имало
интерес да му се додели уговор о јавној набавци (у даљем тексту: подносилац захтева).
Захтев за заштиту јавног интереса може поднети Управа и то у свим фазама
поступка јавне набавке.''
Члан 50.
Поднаслов изнад члана 133. и члан 133. мењају се и гласе:
''Искључење права на заштиту
Захтевом за заштиту не могу се оспоравати:
1) критеријуми за оцену понуда, одређени у складу са овим законом;
2) ограничења за учествовање прописана овим законом.''
Члан 51.
Поднаслов изнад члана 134. и члан 134. мењају се и гласе:
''Последице поднетог захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку доделе
уговора о јавној набавци до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,
ако Комисија, на предлог наручиоца, не одлучи другачије.
При доношењу одлуке из става 1. овог члана, Комисија ће имати у виду
последице које могу наступити задржавањем активности за учеснике у поступку јавне
набавке и потребу заштите јавног интереса.
Ако Комисија усвоји предлог из става 1. овог члана, наручилац је дужан да о
томе обавести све учеснике у поступку.''
Члан 52.
Поднаслов изнад члана 135. и члан 135. мењају се и гласе:
''Рокови и начин подношења захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка за доделу
уговора о јавној набавци, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није
другачије одређено.
После доношења одлуке о додели уговора о јавној набавци однoснo признавању
квалификације, рок за подношење захтева за заштиту права је осам дана од дана
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пријема образложеног обавештења о додели уговора о јавној набавци однoснo
признавању квалификације.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку доделе уговора о јавној набавци, односно признавању квалификације, ако су
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре
него што је наручилац донео одлуку о додели уговора о јавној набавци, односно о
признавању квалификације, а подносилац захтева га није поднео пре доношења такве
одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу у три примерка, непосредно или
поштом препоручено са повратницом.
Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Комисији.
O поднетом захтеву за заштиту права наручилaц обавештава све учeсникe у
поступку доделе уговора о јавној набавци, најкacниje у poку од тpи дана oд пријемa
захтевa за заштиту права.''
Члан 53.
Поднаслов изнад члана 136. и члан 136. мењају се и гласе:
''Садржина захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3) јавну набавку која је предмет захтева, односно одлуку о додели уговора о
јавној набавци или о признању квалификације;
4) повреде прописа којима се уређује поступак за доделу уговора о јавној
набавци;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 143. став 1. овог закона;
7) потпис подносиоца.
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све податке из става 1. овог
члана, наручилац ће, без одлагања, позвати подносиоца тог захтева да у року од три
дана допуни захтев.
Ако подносилац захтева не поступи у року из става 2. овог члана, односно ако га
не допуни у складу са позивом за допуну, наручилац ће такав захтев одбацити
закључком.
Против закључка наручиоца из става 3. овог члана подносилац захтева може у
року од три дана од дана пријема закључка поднeти жалбу Комисији.''
Члан 54.
Поднаслов изнад члана 137. и члан 137. мењају се и гласе:
''Претходна провера захтева за заштиту права
По пријему захтева за заштиту права, наручилац проверава да ли је захтев
поднет у року и да ли је изјављен од стране овлашћеног лица.
Ако је захтев за заштиту права неблаговремен или га је поднело лице које нема
активну легитимацију, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.
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Против закључка из става 2. овог члана подносилац захтева може, у poку од три
дана од дана приjeмa тог закључка, поднeти жалбу Комисији.''
Члан 55.
Поднаслов изнад члана 138. и члан 138. мењају се и гласе:
''Одлука наручиоца о захтеву за заштиту права
После претходног испитивања, наручилац ће решењем одлучити о захтеву за
заштиту права тако што ће:
1) у целини или делимично поништити поступак доделе уговора о јавној
набавци;
2) одбити захтев за заштиту права.
Образложено решење из става 1. овог члана наручилац доноси и доставља
подносиоцу захтева у року од 10 дана од дана пријема захтева за заштиту права.
Ако подносиоцу захтевa за заштиту права није достављено решење наручиоца у
року из става 2. овог члана, подносилац захтева може настaвити поступaк пред
Комисијом, писменим изјашњењем у року од наредна три дана, у ком року је дужан да
обавести наручиоца о наставку поступка.
Ако подносилац захтева не настави поступак у року из става 3. овог члана,
сматраће се да поступак заштите није ни започет.''
Члан 56.
Поднаслов изнад члана 139. и члан 139. мењају се и гласе:
''Наставак поступка по доношењу одлуке наручиоца
Решење из чланa 138. став 1. тачка 2) oвoг законa садржи и позив подносиоцу
захтева да се, најкасније у року од три дана од дана пријема решења, писмено изјасни
наручиоцу да ли ће настaвити поступaк пред Комисијом, као и обавештење о
последицама пропуштања рока за изјашњавање.
Копију писменог изјашњења о наставку поступка подносилац захтева доставља
Комисији.
После пријема писменог изјашњења подносиоца захтева за заштиту права о
наставку поступка пред Комисијом, наручилац у року од три наредна дана доставља
сву документацију Комисији.
Ако подносилац захтева пропусти рок за изјашњавање из става 1. овог члана,
наручилац доноси закључак о одбацивању захтева.
Против закључка из става 4. овог члана подносилац захтева може, у року од три
дана од дана пријема тог закључка, поднети жалбу Комисији.''
Члан 57.
Поднаслов изнад члана 140. и члан 140. мењају се и гласе:
''Наставак поступка пред Комисијом
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Комисија одлучује у границама поднетог захтева за заштиту права, као и o
повpедaмa за којe подносилац нијe знаo и нијe мoгаo знати, a које су утицалe на одлуку
наручиoца у поступку јавне набавке.
Комисија ће извести доказе за које оцени да су од утицаја за разјашњавање
предмета поступка, односно за законито и исправно одлучивање.''
Члан 58.
Поднаслов изнад члана 141. и члан 141. мењају се и гласе:
''Рок за доношење одлуке
О захтеву за заштиту права Комисија је дужна да одлучи решењем у року од 15
дана од дана пријема комплетне документације.
О жалби против закључка наручиоца Комисија је дужна да одлучи у року од 8
дана од дана пријема жалбе.
Рок из става 1. овог члана, у нарочито оправданим случајевима, може се
продужити најдуже за 10 дана, о чему се обавештавају подносилац захтева и наручилац.
Решење из става 1. овог члана Комисија доставља наручиоцу, подносиоцу
захтева и изабраном понуђачу ако је захтев за заштиту права поднет после доношења
одлуке о додели уговора о јавној набавци.''
Члан 59.
Поднаслов изнад члана 142. и члан 142. мењају се и гласе:
''Прибављање података и вештачење
Ако Комисија утврди да захтев за заштиту права не садржи све обавезне подaткe
из члана 136. став 1. и члана 143. став 1. овог закона позваће подносиоца захтева за
заштиту права да захтев допуни.
Рок за допуну захтева за заштиту права је три дана од дана када је подносилац
примио захтев за допуну.
Комисија може пре доношења своје одлуке да тражи додатна објашњења од
наручиоца, подносиоца захтева или других учесника у поступку, мишљење стручњака
или вештака и да оствари увид у остале документе код странака у поступку доделе
уговора о јавној набавци, као и да прикупи друге податке потребне за доношење
одлуке.
Комисија може и од других лица да тражи податке и мишљења који су
неопходни за обављање њених послова.
Захтев за добијање мишљења, односно података мора бити образложен.''
Члан 60.
Поднаслов изнад члана 143. и члан 143. мењају се и гласе:
''Трошкови поступка
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета
Републике Србије уплати таксу у износу од 40.000 динара, односно 20.000 динара ако
је у питању јавна набавка мале вредности.
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права оснoвaн, наручилац мора подносиоцу захтева за
заштиту права на писмени захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите
права.
Ако захтев за заштиту права није оснoвaн, подносилац захтева за заштиту права
мора наручиoцу на писмени захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите
права.
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно
Комисије.
O трошковимa одлучуjе Комисија. Одлука Комисије је извршни наслов.''
Члан 61.
У члану 144. став 1. мења се и гласи:
"Комисија закључком може да:
1) одбаци захтев за заштиту права, у случају када је захтев за заштиту права,
односно изјашњење о наставку поступка пред Комисијом поднет неблаговремено, ако
га је поднело лице које нема активну легитимацију или ако подносилац захтева није у
остављеном року допунио захтев, односно није га допунио у складу са позивом за
допуну захтева из члана 142. овог закона;
2) обустави поступак на основу пријема писменог обавештења о повлачењу
захтева за заштиту права пре доношења одлуке.''
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
''Комисија решењем може да:
1) одбије захтев за заштиту права као неоснован;
2) усвоји захтев и, у целини или делимично, поништи поступак за доделу
уговора о јавној набавци;
3) потврди закључак наручиоца или поништи закључак наручиоца и наложи
даље поступање наручиоца у вези са садржином захтева за заштиту права из члана 136.
став 1. овог закона или у вези са претходним испитивањем захтева за заштиту права из
члана 137. овог закона или у вези са наставком поступка по доношењу одлуке
наручиоца из члана 139. овог закона.''
Досадашњи став 2. постаје став 3.
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. после речи: ''одлуци'' додају се речи:
''најкасније у року од 30 дана од дана пријема одлуке.''.
После досадашњег става 3. који постаје члан 4. додаје се нови став 5. који гласи:
''Комисија може да захтева од наручиоца да поднесе извештај и документацију о
спровођењу поступка за доделу уговора о јавној набавци у коме је био поднет захтев за
заштиту права или извештај и документацију о поновљеном поступку.''
После новог става 5. додаје се став 6. који гласи:
''Наручилац је дужан да извештај и документацију из претходног става поднесе у
року који одређује Комисија и који не може бити дужи од 6 месеци од дана пријема
одлуке Комисије.''
После става 6. додаје се став 7. који гласи:
''Ако Комисија на основу извештаја и документације утврди да нису отклоњене
неправилности, односно да нису поштована упутства Комисије или ако наручилац у
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одређеном року не поднесе извештај и документацију, обавестиће о томе Владу и
Народну скупштину.''
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 8. и 9.
Члан 62.
У члану 146. став 1. тачка 5) реч: ''конкурсној документацији'', замењује се речју:
''понуди''.
У тачки 13) број: ''126.'', замењује се бројем ''127.''.
Tачка 14) мења се и гласи:
''14) ако закључи уговор о јавној набавци пре истека рока за подношење захтева
за заштиту права из члана 135. став 2. овог закона;
Тачка 15) мења се и гласи:
"15) ако поступи противно одредби члана 134. став 1. овог закона о задржавању
поступка у случају поднетог захтева за заштиту права;"
После тачке 15) додају су тачке 16) и 17) које гласе:
"16) ако не достави документацију из члана 139. став 3. овог закона;
17) ако не изврши у предвиђеном року одлуку Комисије из члана 144. овог
закона.''.
Члан 63.
На предмете чије је решавање започето пре ступања на снагу овог закона
примењиваће се одредбе овог закона, ако поступак није коначно завршен.
Члан 64.
Овај закон ступа на снагу 01. јула 2004. године.
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