
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од: 

- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа  од 120.000.000,00 динара; 

- 250.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 
процењена вредност већа  од 120.000.000,00 динара; 

- 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа  од 120.000.000,00 динара; 

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен 
уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 
120.000.000,00 динара; 

 
Такса се уплаћује на рачун буџета Републике Србије у складу са чланом 156. став 1. Закона о 

изменама и допуна Закона о јавним набавкама ( „Сл. Гласник РС“ број 68/2015):  
- број жиро рачуна: 840-30678845-06,  
- шифра плаћања: 153 или 253, 
- позив на број 97 50-016 
- сврха уплате: Tакса за ЗЗП, Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на 

коју се односи (број или друга конкретна ознака јавне набавке) - за јавну набавку број 404-105/2016-
IX 

- корисник: буџет Републике Србије. 
 

31. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у 

року одређеном у позиву за подношење понуда. 
         Наручилац доноси Одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и сајту 
Наручиоца у року од три дана од дана доношења.                                                                     

 
32. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 
року од осам дана од дана протока рока за подношење захтева за заштиту понуђача. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана, понуђач није дужан 
да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било 
какве последице, осим ако је поднет благовремени захтев за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

Ако је због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег 
понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели уговора. 
 
Напомена Важно је и да: 

 
- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Образац понуде се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи: 

-Опште податке о понуђачу, односно сваком понуђачу из групе понуђача, као и подизвођачима 
(пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, порески 
идентификациони број, име особе за контакт и др) 

- Рок важења понуде изражен у броју дана од дана отварања понуда, који не може бити краћи од 
60 дана 

- Предмет, цену и остале податке који су релевантни за закључење Уговора 
- Податке о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу као и делу 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача 
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