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Конкурсна документација у отвореном поступку ЈНВВ 1/2015 

 

понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим уколико је поднет 

најкасније до истека рока за подношење понуда.. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношењезахтева из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а 

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у њему се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу , а копија се истовремено доставља  

Републичкој комисији. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 

учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници , најкасније у року од два дана 

од дана пријема захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права понуђача задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако Републичка комисија на 

предлог наручиоца не одлучи другачије. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. 

Закона о јавним набавкама. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави 

доказ о извршеној уплати таксе, у износу од 120.000,00 динара, на рачун број:840-

30678845-06, шифра плаћања 153 или 253; позив на број 1/2015; сврха ЗЗП; Математичка 

гимназија 1/2015; корисник : буџет Републике Србије ; назив уплатиоца, односно назив 

подносиоца захтева за заштиту права за којег  је извршена уплата таксе; потпис 

овлашћеног лица банке или поште и печат банке или поште. 

Такса за ЗЗП се плаћа у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за 

заштиту права. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Уговор о јавној набавци ће се закључити са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, ако у том 

року није поднет захтев за заштиту права. 

Ако наручилац у наведеном року не достави понуђачу потписан уговор, понуђач није 

дужан да потпише уговор, што се неће сматарати одустајањем од понуде и не може због 

тога сносити било какве последице. 

Уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор о јавној 

набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако је у конкретној 

набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са понуђачем којем је 

додељен уговор закључиће се ако је исти одбачен или одбијен. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

. ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА 

Научилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о 

обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и на својој 


