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У члану 2. Предлога, у оквиру дефиниције наручиоца, више се не помињу 

јавна предузећа. Могло би се, посредно, закључити да већина јавних предузећа 
могу да се подведу под категорије правних лица које су наведене, али у одређеним 
ситуацијама би се поставило питање да ли поједина јавна предузећа имају статус 
наручиоца.  Потребно је изричито навести да су јавна предузећа наручиоци, као 
што је наведено и у важећем Закону, јер сва јавна преузећа морају имати такав 
статус. Алтернатива је да се у оквиру става 1. тачка 2) уместо „правно лице које 
обавља делатност од општег интереса“ наведе „правно лице које обавља делатност 
од јавног интереса“. 

У члану 3. став 1. тачка 5. Предлога код одређивања ко има статус 
заинтересованог лица наведено је, између осталог, да је то лице које је „ преузело 
конкурсну документацију или на други начин показало интерес да учествује у 
поступку јавне набавке“ . Сматрамо да је то непотпуна и нејасна дефиниција, а што, 
посебно, може да изазове нејасноће и у вези са питањем постојања активне 
легитимације за подношење захтева за заштиту права, јер се у члану 153. став 1. 
Предлога активна легитимација везује за статус заинтересованог лица. Наиме, с 
једне стране, свако може да преузме конкурсну документацију, а посебно ће свако 
моћи да је види на Порталу јавних набавки, јер је Предлогом прописана обавеза 
објављивања. С друге стране, нејасно је шта значи „ на други начин показало 
интерес“ . Поставља се питање како се све показује интерес. Рецимо, неко би могао 
да позове телефоном наручиоца и да пита за јавну набавку, па ће тврдити да је 
исказао такав интерес. 

У члану 3. став 1. тачка 17. и члану 5. Предлога одредба којом се 
дефинишу истоврсни радови се позива на Уредбу о класификацији делатности уз 
тачно навођење назива исте и броја „Сл. гласника РС“ у којем је објављена. Са 
становишта номотехнике (правила писања прописа) неправилно је тако упућивање 
на одређене прописе, већ се они морају уопштено одредити. Рецимо, користи се 
термин: „ подзаконски акт којим је уређено ...“ , и то без навођења броја „Сл. 
гласника РС“, јер се прописи мењају, па позивање мора да буде уопштено да би 
обухватало и измене прописа или нове прописе. 

У члану 3. став 1. тачка 27. Предлога у оквиру дефиниције искључивог 
права наведено је да се такво право може доделити и поједниначним актом. На 
основу такве дефиниције било би могуће да се произвољно додељују искључива 
права, рецимо, актом градоначелника или председника општине, и да на тај начин 
неки наручилац стекне и право на примену изузетка из члана 7. став 1. тачка 1) 
Предлога. Наиме, поменутом одредбом члана 7. Предлога је прописано да се 
одредбе Закона не примењују на набавке од лица или организација које се у смислу 
тог закона сматрају наручиоцем  и  које  су  носиоци  посебног  или  искључивог  
права на обављање делатности која је предмет јавне набавке. Потребно је 
предвидети да се појединачни акт којим се додељује искључиво право мора 



заснивати на одредбама неког посебног прописа који овлашћује на доношење 
таквог акта, те да се доноси само када је то потребно са становишта заштите јавног 
интереса.  

У члану 3. став 1. тачка 34. Предлога садржи дефиницију исправне 
понуде, али таква дефиниција неће смањити формалне разлоге за одбијање понуда 
– и даље се понуда може одбити зато што, рецимо, страна модела уговора није 
парафирана (ситуација када је то одређено као захтев у конкурсној документацији). 
Дакле, потребно је, с једне стране, одредити прецизнију дефиницију исправне 
понуде које ће подразумевати да иста не сме да има суштинских недостатака који 
онемогућавају да буде разматрана, а с друге стране, омогућити понуђачима да у 
фази стручне оцене понуда отклоне формалне недостатаке који не утичу на 
рангирање понуда.  

У члану 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Предлога наведено је да се само у 
случају када се набавка финансира из средстава страних кредита добијених под 
некомерцијалним условима, могу примењивати поступци међународних 
организација, уместо одредби Закона о јавним набавкама. Ово је, само по себи, 
врло „осетљива“ одредба, јер се многи веома важни и вредни пројекти у Србији 
финансирају из средстава, рецимо, Европске банке за обнову и развој или Европске 
инвестиционе банке. Термин „под некомерцијалним условима“ није довољно јасан, 
односно није дефинисан, па може настати дилема када је дозвољено да се 
примењују правила међународних организација (као што су Procurement Policies 
аnd Rules EBRD-а), уместо домаћег закона. Такође, у вези са тим, у члану 7. став 5. 
Предлога је одређено да је у наведеном случају (финансирање набавке из средстава 
страног кредита) наручилац, ипак, дужан да примењује све одредбе Закона о јавним 
набавкама које нису у супротности са посебним поступцима међународних 
организација. Та одредба може да створи озбиљну конфузију у спровођењу таквих 
поступака набавки. Наиме, као прво, поставља се питање ко ће и како тумачити да 
ли су одредбе нашег закона у супротности са посебним правилима међународних 
организација. То ће створити дилему код наручилаца шта могу од одредби, а шта 
не могу да примењују. Као друго, поставља се питање да ли ће, рецимо EBRD, 
пристати да се набавка коју финансира под посебним „некомерцијалним условима“ 
спроводи по локалним правилима, иако они имају своја правила која се примењују 
у случају кад финансирају набавку. Такође, поставља се и питање заштите права. 
Можда би могла да се, евентуално, уведе могућност заштите права пред 
Републичком комисијом, али би тада та комисија морала да решава случај заједно 
са EBRD-иом. Дакле, ово је веома озбиљно и осетљиво питање, и мора се 
разјаснити. 

У члану 7. Предлога, у којем су прописани изузеци од примене Закона, 
набавка непокретности и набавка добара ради даље продаје више нису дефинисан 
као изузеци од примене Закона. Непокретности је, готово, немогуће набављати 
применом Закона о јавним набавкама. Наиме, најчешће се купују или закупљују од 
физичких лица која и не желе да учествују у поступку јавне набавке, а с друге 
стране, везују се за тачно одређене локације, тако да се ретко може обезбедити 
било каква конкуренција. У вези са тим, потребно је нагласити и да се директиве 
ЕУ из области јавних набавки не примењују на набавке непокретности. Такође, 
заиста је неопходно предвидети као изузетак набавку добара ради даље продаје 
због наручилаца који обављају продају добара као тржишну делатност  (рецимо, 
продаја књига од стране предузећа „Сл. гласник“). 

У члану 7. Предлога требало би избацити изузетке одређене тачкама 3, 5. и 
9. јер не постоје довољни разлози да набавке дефинисане под тим тачкама буду 
одређене као изузеци. Као прво, нејсано је шта се подразумева под електронским 



комуникацијама из тачке 3. Затим, нема разлога да копродукција радио и 
телевизијског програма из тачке 5. буде изузетак, јер постоји конкуренција у тој 
области. Такође, досадашња примена изузетка из тачке 9. (услуге истраживања и 
развоја) указује на велике могућности злоупотребе тог изузетка. 

У члану 7. став 3. Предлога предвиђено је да наручиоци доставе Управи за 
јавне набавке извештај о набавкама које су спровели без примене Закона о јавним 
набавкама, али се грешком тај извештај не односи на изузетке који су набројани у 
ставу 1, већ само на став 2. Такође, потребно је предвидети садржину таквог 
извештаја, као и како Управа поступа по пријему истог. 

У члану 11. Предлога је наведено да је наручилац дужан да обезбеди 
јавност и транспарентност поступка јавне набавке поштујући, али не 
ограничавајући се на обавезе из тог закона. Нејасна је формулација „поштујући, 
али не ограничавајући се на обавезе из овог закона“. Сматрамо да би могла двојако 
да се тумачи, а будући да је у питању једно врло важно начело јавних набавки које 
се регулише тим чланом – начело транспарентности, то може да има веома озбиљне 
последице. Наиме, наручиоци би ту одредбу могли да тумаче и тако да у случају 
ако им се јако жури не морају да објављују огласе или да омогуће увид у понуде 
конкурената незадовољним понуђачима. Ако се хтело прописати да наручилац 
поред обавеза у погледу транспарентности које су одређене самим Законом о 
јавним набавкама, мора да поштује и обавезе које одређују други прописи (на 
пример, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја), то се мора 
другачије написати. 

У члану 15. став 2. Предлога је одређено да наручилац може условити 
преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве о чувању поверљивих 
података, уколико представљају пословну тајну. Потребно је утврдити да ли се, на 
основу посебних прописа којима је то уређено, пословна тајна још увек може 
проглашавати као поверљив податак. Такође, уколико је то уопште могуће, мора се 
предвидети да се изјава односи искључиво на поверљиве податке из конкретне 
конкурсне документације.  

У члану 16. Предлога прописано је вођење евиденције о одређеним 
подацима, као и чување документације. Тај члан је, углавном, понављање онога 
што је предвиђено одредбама чланова 136, 137. и 138. Предлога којима су уређени 
евиденција и извештавање о јавним набавкама. Такође, нејасно је зашто је 
неопходно водити посебну евиденцију о добављачима, као и зашто је 
документацију потребно чувати 10 година, што је дуже од онога што се захтева 
прописима који уређују област документарне грађе и архива. 

У члану 17. став 2. и 3. Предлога прописана је обавеза састављања 
конкурсне документације и на страном језику ако вредност набавке прелази 
одређене лимите. Сматрамо да то наручица излаже непотребном трошку, те да је 
довољно да јавни позив буде и на страном језику, а да конкурсну документацију 
страни понуђачи сами преведу на српски језик.  

У члану 19. став 2. Предлога одређено је да ће се за прерачун у динаре, 
уколико је цена понуђена у страној валути, користити одговарајући средњи девизни 
курс Народне банке Србије на дан када је извршено отварање понуда. Сматрамо да 
је потребно задржати решење из важећег Закона на основу којег се за прерачун 
користи курс на дан када је започето отварање понуда, јер отварање понуда може 
да траје и неколико дана (поготову уколико је велики број понуда достављен), па се 
поставља питање који би дан био релевантан за примену курса. Такође, требало би 
избрисати одредбу става 4. истог члана јер се не може примењивати. Наиме, 
уколико је цена у понуди изражена у страној валути, не могу се понуђачи 
обавезивати да део цене понуде у динарима. 



У члану 64. Предлога је прописана обавеза објављивања конкурсне 
документације на Порталу јавних набавки, међутим, у члану 20. став 7. Предлога 
се, ипак, оставља могућност да се не објављује, ако не постоје услови за то. 
Поставља се питање када не постоје услови за објављивање. С једне стране, 
обавезом објављивања конкурсне документације уводи се једно, веома значајно 
ново решење које ће доста унапредити транспарентност целог поступка јавне 
набавке, а с друге стране се даје могућност да наручиоци могу на један 
недефинисани начин да избегну такву своју обавезу. 

У члану 21.  став 1. Предлога одређено је да је наручилац дужан да 
предузме све мере у циљу спречавања корупције у поступку јавне набавке. То је 
сувише уско одређено, јер јавне набавке у ширем смислу обухватају и планирање и 
реализацију уговора. Требало би, зато, прописати обавезу спречавања корупције у 
свим пословима јавних набавки, што представља најшири појам јавне набавке. 

У члану 21. став 2. и 3. Предлога одређује се обавеза писане комуникације 
између руководиоца наручиоца и запослених на пословима јавних набавки, као и 
између тих запослених и понуђача. Није у потпуности јасно какве су санкције за 
другачије поступање. Једна од предвиђених санкција је ништавост уговора, сходно 
члану 172. став 1. тачка 2) Предлога, али сматрамо да би требало предвидети и 
личну одговорност наведених лица. Наиме, ништавост уговора погађа самог 
наручиоца као организацију, али не и појединце који су учествовали у 
недозвољеној комуникацији. Поред наведеног, нејасно је зашто је обавеза 
предвиђена само за руководиоца наручиоца, јер је то сувише уопштен појам (и 
председник комисије наручиоца може да даје налоге и упутства, а не мора да буде 
руководилац). Адекватније би било користити термине: овлашћено или одговорно 
лице. Такође, требало би јасно предвидети да запослени нису у обавези да поступе 
по налозима руководилаца који нису дати писаним путем. 

У члану 22. став 1. Предлога прописано је доношење акта којим ће бити 
ближе уређено спровођење јавних набавки унутар наручиоца. Потребно је 
прецизније дефинисати садржину тог акта, и обавезати наручиоца да у истом 
одреди ко ће од лица која учествују у набавци бити одговоран у различитим фазама 
исте. При том, важно је одредити и неке основне принципе одговорности (не може 
само једно лице да буде одговорно уколико се корупција појавила у фази у којој је 
учествовало више лица, а руководилац се не може ослободити одговорности 
уколико је издавао налоге и упутства). 

У члану 22. став 2. и 3. Предлога је прописано формирање службе интерне 
контроле код наручиоца, али није прецизирано шта ће конкретно контролисати та 
служба, те какав ће бити статус запослених у тој служби, што је врло важно 
одредити. Такође, поставља се и питање зашто се формирају те службе, када већ 
постоји интерна ревизија коју су наручиоци дужни да оформе на основу одредби 
посебних прописа. 

У члану 23. Предлога је одређено да ће наручилац обуставити поступак 
уколико постоји основана сумња да је неко понудио неку корист запосленима код 
наручиоца. „Основана сумња“ је термин из кривичног права и везује се за оцену 
надлежних правосудних органа и тужилаштва. Само они могу та оцене да ли 
постоји основана сумња, а не наручилац. Ако се хтело рећи да када буде покренут 
одговарајући кривични поступак, да ће се онда и обуставити поступак, онда је то 
требало тако и написати.  

У члану 25. Предлога који регулише забрану радног ангажовања 
представника наручиоца код добављача у одређеном временском периоду, у ставу 
1. прописана је таква забрана за „представника наручиоца“, што није адекватан 
термин. С једне стране, термин „представник наручиоца“ не обухвата лица која 



учествују у припреми јавне набавке, а нису запослена код наручиоца (рецимо, они 
који припремају поједине стручне делове конкурсне документације), а с друге 
стране може да обухвата и оне који ни на који начин нису учествовали у јавној 
набавци (чланове управног одбора, директоре појединих организационих јединица 
у оквиру којих се не спроводе набавке). У ставу 3. је одређено да ће наручилац у 
случају кршења забране радног ангажовања поднети тужбу надлежном органу 
којом ће захтевати накнаду штете. Нејасно је против кога ће бити поднета та тужба. 
Да ли против лица које је било запослено код наручиоца, или против понуђача – 
добављача код кога се то лице запослило. Такође, нејасно је како ће се утврдити 
износ штете. Адекватније је за ово прописати одређену новчану казну. Није 
најјаснији временски период који се односи на закључене уговоре о јавној набавци 
(са којим су у последњих годину дана од дана престанка функције или радног 
односа закључени уговори о јавној набавци) – ако је у питању година у којој је лице 
радило код наручиоца онда уместо од дана престанка функције или радног односа 
адекватније је пре дана престанка функције или радног односа. 

У члану 28. Предлога прописано је да ће код јавних набавки велике 
вредности Управа одредити грађанског надзорника конкретне јавне набавке. 
Остало је нејасно ко све може да буде грађански надзорник, те да ли он добија 
одређену наканду и од кога. Такође, требало би прецизирати да се и на њега односе 
одредбе о сукобу интереса, те да наручилац има обавезу да му целокупну 
документацију стави на располагање и да сарађује са њим. Нејасно је и шта су све 
његова овлашћења, односно шта све подразумева надзор који ће спроводити, те у 
ком року подноси извештај надлежним органима. 

У члану 29. Предлога поново се помиње представник наручиоца када је 
санкционисање сукоба у интересу у питању, па би и овде, као и код члана 25. 
(забрана радног ангажовања) требало размотрити шта тај термин све обухвата. 

У члану 35. Предлога као један од поступака јавне набавке одређен је 
рестриктивни поступак који се спроводи кроз више набавки у другој фази, у току 
периода важења листе кандидата. Такав рестриктивни поступак ја непотребан с 
обзиром да је Предлогом омогућено закључење оквирног споразума са једним или 
више понуђача, на основу којег је могуће закључење више појединачних уговора о 
јавној набавци у периоду од 2 (уколико је оквирни споразум закључен са само 
једним понуђачем) или 3 године. Због тога је потребно рестриктивни поступак 
уредити тако да се спроводи само за једну набавку у другој фази, и при том, 
продужити рок важења одлуке о признавању квалификације са предложених 3 
месеца (последњи, 12. став) на 6 месеци. Такође, с обзиром да листа кандидата неће 
бити коришћена у дужем временском периоду, непотребно је прописивати 
могућност искључења са листе (став 9.). 

У члану 37. став 1. тачка 7) Предлога уместо „18 месеци“ навести „у 
уговореном року“. Случајеви који се могу појавити у пракси – потреба за додатним 
радовима у вези са основним уговором којим је предвиђено да се радови изводе у 
року дужем од 18 месеци. 

У члану 37. став 2. Предлога „у року од два дана“ заменити са „у року од 
три дана“ (код већих наручилаца неопходно је више времена за испуњавање 
обавеза – више нивоа у вези са одобравањем, потписивањем). 

У члану 37. став 3. Предлога предвиђена је обавеза за наручиоца да увек 
објави конкурсну документацију. Поставља се питање сврсисходности објаве 
конкурсне документације, с обзиром на основе за преговарање и чињеницу да се не 
објављује позив за подношење понуда. 

У члану 38. Предлога регулисан је конкурентни дијалог, али је остало 
нејасно због чега се могу искључивати кандидати из дијалога. Наведено је да се 



разматрају различита решења, те да се неки могу искључити из дијалога (став 12.), 
али не зна се из ког разлога. 

У члану 40. став 1. Предлога 2.000.000 динара на годишњем нивоу 
одредити као лимит за јавну набавку мале вредности за добра и услуге, а за радове 
тај лимит подићи на 3.000.000 динара на годишњем нивоу.  

У члану 48. Предлога прописана је обавеза примене система динамичне 
набавке и електронске лицитације увек када је то могуће. Намеће се обавеза 
наручиоцима да примењују одређену врсту поступка, уз одредницу „увек када је то 
могуће“ што је нејасно шта значи. Контролни органи ће имати проблем да утврде 
да ли је у конкретном случају постојала наведена обавеза наручиоца, или није. 

У члану 52. Предлога предвидети само основне елементе у садржини плана 
набавки (нпр. врста поступка јавне набавке не би требала да буде обавезни елемент 
плана набавки, јер је то чињеница која може да се измени услед објективних 
околности), али прописати детаљнију садржину (па и врсту поступка јавне набавке) 
планом активности, тј. оперативним планом. У том случају једноставније је 
функционисање наручиоца, и не мора да се чека Управни одбор да би сваку измену 
плана потврдио/одобрио. Примера ради, набавка је хитна, по одредбама важећег 
Закона наручилац не може да покрене поступак уколико набавка није у плану, што 
би у конкретном значило за наручиоца да у случају хитне набавке претходно мора 
да сазива Управни одбор и мења донети план набавки. Овако, би се тај проблем 
решио кроз оперативни план. Или у плану је унето да ће се набавка, због вредности 
на годишњем нивоу, спровести у поступку јавне набавке мале вредности, али 
непосредно пред покретање поступка директор наручиоца донесе одлуку да се 
набавка ипак спроведе у отвореном поступку. У таквом случају не би долазило до 
измена тог основног плана, већ би се на основу оперативног плана омогућило 
ефикасније функционисање наручиоца.  

У члану 77. став 1. тачка 3. Предлога логичније је да, као услов учешће 
понуђача, уместо неизрицања мера забране обављања делатности која је предмет 
јавне набавке буде одређено неизрицање мере забране учествовања у поступцима 
јавних набавки (могу се изрећи према одредбама Закона о одговорности правних 
лица за кривична дела). 

У члану 78. став 2. Предлога прописано је да као додатне услове за учешће 
у поступку јавне набавке наручилац може, али не мора да одреди финансијски, 
пословни, кадровски или техички капацитет понуђача. Сматрамо да је потребно 
прописати обавезу наручиоца да (је дужан да) тражи да понуђачи имају одређени 
капацитет уколико је вредност набавке преко одређеног износа (одредити износ). 
Међутим, без обзира на висину вредности набавке, требало би захтевати 
испуњеност одређених капацитета када то захтевају посебни прописи из области из 
које је и предмет конкретне јавне набавке, осим уколико то већ није проверено 
приликом издавања дозволе надлежног органа за обављање делатности које је 
предмет, што понуђачи морају да доставе на основу одредбе члана 77. став 1. тачка 
5. Предлога. 

У члану 79. став 3. Предлога одредити да моменат издавања појединих 
доказа није од значаја уколико се доставља потврда о испуњености услова коју 
саставља орган надлежан за регистрацију (зато што тај орган проверава све доказе). 

У члану 80. Предлога је наведено да ће регистар понуђача водити орган 
надлежан ра регистрацију. Нејасно је ко је „орган надлежан за регистрацију“, те да 
ли је то орган надлежан за регистрацију привредних субјеката (АПР) или неки 
други орган.  

У члану 84. Предлога помињу се оправдани разлози у случају којих 
наручилац може да забрани могућност да понуђачи у заједничкој понуди заједно 



(кумулативно) испуњавају услове. Нејасно је шта су „оправдани разлози“ да 
наручилац измени суштину заједничког наступа понуђача у оквиру зеједничке 
понуде (удруживање капацитета ради заједничке реализације набавке). 

У члану 86. Предлога су регулисане негативне референце, али је остављено 
низ нејасноћа које могу да доведу до озбиљних последица, јер ће, можда, неки 
понуђачи бити онемогућени да учествују у поступку јавне набавке без оправданог 
разлога. Тако се предвиђа негативна референца уколико понуђач одбије да 
потпише уговор, а при томе, није наведено да је то случај само када за 
непотписивање уговора нема оправданог разлога. Такође у тачки 1) става 1. се 
помиње повреда конкуренције, али није потпуно јасно о чему се ради. 
Потенцијално, велики проблем, ако се добро не размили о овој одредби (као и 
следећој која, такође, регулише негативне референце), јер све ово може да буде 
озбиљно злоупотребљено. 

У члану 88. Предлога прописана је обавеза одређивања „резервног“ 
критеријума када више понуда има исти број пондера у случају економски 
најповољније понуде као критеријума за који се наручилац определио, међутим, 
није прописана могућност одређивања таквог критеријума уколико је у више 
понуда иста цена, а критеријум је најнижа понуђена цена. 

У члану 89. став 3. Предлога код одређивања забране да услови за учешће 
буду критеријуми, требало би прецизирати да се та забрана не односи на ситуације 
у којима су капацитети понуђача неопходни за реализацију уговора. 

У члану 109. Предлога је наведена обавеза одбијања неприхватљивих 
понуда, али не и неисправних и неодговарајућих, које се помињу на више места у 
Предлогу. 

У члану 111. став 4. Предлога је преурањено објављивање обавештења о 
обустави поступка, с обзиром да није истекао рок за заштиту права. 

У члану 124. став 1. тачка 3) Предлога је наведен изузетак који је веома 
споран, јер на основу истог произлази да ЕПС неће морати да примењује Закон 
када набавља гориво, канцеларијски материјал и остало што не представља набавке 
из области енергетике. Погрешно је у том погледу преписано решење из 
релевентне Директиве. Ово је, потенцијално, велики проблем, имајући у виду 
колико наручиоци из ових области троше средстава на те, остале „класичне“ 
набавке. 

У члану 141. Предлога у оквиру послова Управе за јавне набавке недостаје 
овлашћење за вршење ванредних контрола код наручилаца које би Управа 
спроводила пи пријави или по плану, слично Државној ревизорској институцији. 
Такође, сматрамо да би било адекватније и целисходније овлашћење за спровођење 
прекршајних поступака пребацити са Републичке комисије за заштиту права на 
Управу. 

У члану 144. и 168. Предлога је прописано да Републичка комисија може 
да поништи уговор о јавној набавци, али нисмо сигурни да то у нашем правном 
систему може да уради било ко осим судова. 

У члану 145. став 3. Предлога је прописано да се спроводи јавни конкурс 
за чланове Републичке комисије, али је изостављено да се спроводи и за 
председника. 

У члану 153. Предлога требало би предвидети да и грађански надзорник 
може да поднесе захтев за заштиту права у случају повреде јавног интереса, 
приликом чега би требало и дефинисати шта се сматра повредом јавног интереса. 

У члану 154. Предлога би требало предвидети да се захтев за заштиту права 
којим се оспорава садржина конкурсне документације може поднети тек након што 



подносилац прво захтева појашњење и измену конкурсне документације у делу 
који се оспорава. 

У члану 155. став 3. Предлога се помиње подношење захтева за заштиту 
после закључења уговора о јавној набавци, али је нејасно шта би се у том случају 
оспоравало, посебно имајући у виду да је чланом 154. став 2. одређено да се захтев 
за заштиту права може поднети, искључиво, у току поступка јавне набавке (а 
реализација уговора није поступак јавне набавке). 

У члану 161. Предлога није решено питање износа таксе за заштиту права 
уколико заинтересовано лице (потенцијални понуђач) оспорава конкурсну 
документацију пре истека рока за подношење понуда (он нема податке о 
процењеној вредности набавке, а нема ни податке о својој понуђеној цени јер није 
још ни поднео понуду). 

У члану 169. Предлога се предвиђа могућност изрицања забране 
подношења захтева за заштиту права у одређеном периоду уколико су одређеном 
понуђачу одбијена 3 захтева у периоду од 6 месеци, што је ограничење уставног 
права на подношење правног лека. Могу се увести одређени новчани пенали 
(случај у Словенији), али не и на овај начин спречавати понуђачи да подносе 
захтеве за заштиту права. 

У члану 173. Предлога требало би предвидети више износе новчаних казни 
за прекршаје из области јавних набавки, посебно за одговорна лица наручиоца. 

После члана 176. Предлога требало би предвидети посебна кривична дела 
из области јавних набавки. 

 
 


