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УПРАВНОМ СУДУ 

Немањина 9 

11000 Београд 

 

 

 

ТУЖИЛАЦ: Топлички центар за демократију и људска права, Кнез Михаилова 36/2, 

Прокупље, кога заступа Драган Добрашиновић, председник Управног одбора  

 

ТУЖЕНИ: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, 

Немањина 22-26, Београд 

 

 

 

Т У Ж Б А 

 

 

 

За поништај Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки бр. 4-00-46/2015 од 04.02.2016. године (примљено 04.03.2016. године) 

 

Примерака: 4 

 

 

 

Оспореним решењем Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки одбијен је захтев за заштиту права подносиоца захтева Топличког центра за 

демократију и људска права, именованог грађанског надзорника у поступку јавне 

набавке Услуга превоза путника на територији Града Ниша, у преговарачком поступку 

са објављивањем позива за подношење понуда, јавна набавка број ЈНПП 08/14, 

наручиоца ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Генерала Милојка Лешјанина 8, 

18000 Ниш, матични број: 20736674, ПИБ: 107073107. 

 

Доказ:  

 

- Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки  

бр. 4-00-46/2015 од 04.02.2016. године; 

 

Тужилац у законском року подноси тужбу Управном суду јер у оспореном решењу 

није правилно примењен закон. 
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Образложење 

 

 

Управни суд је 03.12.2015. године донео пресуду II-3 У. 4790/15 којом је поништено 

решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-

46/2015 од 30.01.2015. године, а предмет враћен надлежном органу на поновно 

одлучивање. 

 

С обзиром да тужени орган након доношења пресуде није поступио у року 

предвиђенoм чланом 71 став 1 Закона о управним споровима („Сл. гласник РСˮ, бр. 

111/2009) тужилац је 25.02.2016. године упутио туженом захтев за поступање по 

наведеној пресуди. 

 

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је 04.02.2016. 

године донела решење бр. 4-00-46/2015 (примљено 04.03.2016. године) којим је по 

други пут одбијен захтев за заштиту права Топличког центра за демократију и људска 

права. 

 

Оспорено решење донето је супротно члану 70 став 1 Закона о управним споровима с 

обзиром да није у складу са правним схватањем суда.  

 

Из изнетих разлога и предочених доказа, предлажемо Управном суду да тужбу уважи и 

донесе следећу 

 

 

П Р Е С У Д У 

 

 

Тужба се уважава, поништава се у целини Решење Републичке комисије за заштиту 

права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-46/2015 од 04.02.2016. године и у целини 

поништава поступак јавне набавке број ЈНПП 08/14 за Партију 2 – Пакет линија 3, 

наручиоца ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша. 

 

 

 

У Прокупљу, 05.03.2016. године  За тужиоца  

Председник Управног одбора 

Топличког центра за демократију 

и људска права 

Драган Добрашиновић  
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Прилози: 

 

- Решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки  

бр. 4-00-46/2015 од 04.02.2016. године; 

- Тужба Топличког центра за демократију и људска права за поништај решења 

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-46/2015 

од 30.01.2015. године; 

- Пресуда Управног суда II-3 У. 4790/15 од 03.12.2015. године; 

- Захтев за поступање по пресуди Управног суда II-3 У. 4790/15 од 25.02.2016. године 

са доказом о предаји; 

- Одлука УО 3/12 од 15.03.2012. године. 

 


