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ЗАШТИТА ИНТЕГРИТЕТА ПОСТУПКА  
-Лице које је учествовало у планирању јавне набавке, 
припреми конкурсне документације или појединих њених 
делова, и са њим повезано лице не може наступати као 
понуђач или као подизвођач понуђача, нити може сарађивати 
са понуђачима или подизвођачима приликом припремања 
понуде.  

-У том случају наручилац је дужан да одбије понуду и да без 
одлагања обавести надлежне државне органе. 

 

правно схватање Управе за јавне набавке и Републичке комисије за 
заштиту права у поступцима јавних набавки; 

Решење РКЗП број 4-00-1495/2014 

 

 

 



ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕУ: 

Ако је понуђач или предузеће повезано са понуђачем саветовао 
наручиоца, или је на неки други начин био укључен у припрему 
поступка јавне набавке, наручилац предузима прикладне мере 
како би осигурао да учествовање тог понуђача не нарушава 
тржишно надметање.  

 

   - кључни случај ,,Fabricom“ 

   Пресуда Европског суда правде број: С-21/03 и С-34/03 

     



 
 

Услови према Директиви 2014/24/ЕУ:  

 
-наручилац мора предузети прикладне мере како би осигурао да 
претходно суделовање не наруши тржишно надметање, 

-тај понуђач може бити изузет из поступка само ако нема другог 
начина да се осигура обавезно поштовање начела једнаког 
поступања, али се пре искључења понуђачу мора пружити могућност 
да докаже да његово суделовање у припреми поступка јавне набавке 
не може нарушити тржишно надметање, 

-тек уколико се нарушавање тржишног надметања због претходно 
суделовања понуђача у припреми поступка јавне набавкене може 
уклонити мање драстичним мерама, долази до искључења понуђача 
из поступка јавне набавке 

 



РАЧУНАЊЕ РОКОВА 
 

-начин рачунања рокова у поступку заштите права 

-начин рачунање рокова у поступку јавне набавке 

-правно схватање УПРАВНОГ СУДА о начину рачунања рока за 
подношење понуда 

 

-Пракса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки, Решење број 4-00-1009/2018 

-Пресуда Управног суда бр. II-01 У.19741/17 од 21.06.2018. год. 



         ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ 
ОБАВЕЗАН УСЛОВ (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН):  

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да он и његов 
законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре 

 

 

Доказивање: потврда надлежног суда, односно надлежне 
полицијске управе 

 



-решење: у конкурсној документацији јасно назначити да понуђачи 
треба да доставе уверење основног суда, које обухвата и податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења вишег суда, али да уколико уверење основног 
суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела у 
надлежности редовног кривичног одељења вишег суда, потребно је 
поред уверења основног суда доставити и уверење вишег суда. 
 
Такође потребно је нагласити да за кривична дела која су понуђач или 
његов законски заступник извршили као чланови организоване 
криминалне групе нису надлежни ни основни, ни виши суд, већ је 
надлежно Посебно одељење Вишег суда у Београду.  



Начин испуњавања додатних услова у случају  
подношења заједничке понуде и понуде са подизвођачем 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 -заједничко испуњавање додатних 
услова од стране чланова групе 
понуђача 

- неограничена солидарна 
одговорност свих чланова групе 
према наручиоцу 

-Решење РКЗП број: 4-00-1073/2016 
(финансијски и пословни капацитет) 

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

-(не)могућност заједничког 
испуњавања додатних услова од 
стране понуђача и подизвођача 

-одговорност за извршење уговорних 
обавеза је у потпуности на страни 
добављача 

-Решење РКЗП број:4-00-179/2017 



ФАЗА ПРЕГЛЕДА И СТРУЧНЕ ОЦЕНЕ ПОНУДА 
Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени 
понуде, одбије све неприхватљиве понуде. 

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, 
наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 
једну прихватљиву понуду. 

 

Примери добре и лоше праксе у фази прегледа и стручне оцене:  

    -оцена достављеног средства финансијског обезбеђења 

    -оцена сертификата (институт за стандардизацију и друго) и сл. 

    -непотписан модел уговора/непотпуни подаци у моделу уговора, 

    -недостатак у делу понуде (стр)/изостанак податка о члану групе 
понуђача/документ на страном језику 

 



       ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА ПОНУДЕ (ЧЛАН 93.ЗЈН) 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће 
му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може 
да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 
подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену 
елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за 
доделу уговора, односно промену којом би се понуда која je 
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, 
односно прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе 
поступка јавне набавке. 

 



                                                  ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕУ 

 Када су информације или документација које привредни субјекти 
треба да доставе непотпуне или погрешне, или се испостави да 
такве, или када одређени документи недостају, наручиоци могу, 
осим ако је другачије предвиђено националним правом којим се 
ова директива спроводи, захтевати од тих привредних субјеката да 
доставе, допуне, појасне или употпуне релевантне информације 
или документацију у одговарајућем року, под условом да су ти 
захтеви у потпуној сагласности са начелима једнаког третмана и 
транспарентности (члан 56. став 3.). 

      -пример правилног/неправилог коришћења наведеног законског овлашћења  

      -страни језик/ненавођење произвођача 

 



 
НАЧЕЛНИ ПРАВНИ СТАВ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА 
ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ 

Уколико услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 
Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност 
тих услова нису јасно и прецизно одређени у конкурсној 
документацији, понуђач који учествује у поступку јавне набавке 
не може трпети штетне последице због пропуштања наручиоца 
да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу 
ње могу да припреме прихватљиву понуду, већ је наручилац у том 
случају дужан да утврди испуњеност обавезних услова за учешће у 
конкретном поступку јавне набавке, применом члана 93. став 
1.Закона о јавним набавкама. 



Н А Д З О Р  

 - Управа за јавне набавке врши надзор над применом Закона о јавним 
набавкама  

 НАЈЧЕШЋЕ НЕПРАВИЛНОСТИ УТВРЂЕНЕ У ВРШЕЊУ НАДЗОРА, КОЈИ УЈЕДНО 
ПРЕДСТАВЉАЈУ И ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ ОДРЕДБАМА ЗЈН:  

-наручилац не обавља комуникацију на начин прописан ЗЈН (писаним путем 
односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем на 
Порталу јавних набавки); 

-наручилац не донесе одлуку о исходу поступка јавне набавке у року из члана 
108.  став 2. ЗЈН; 

-наручилац након што је обуставио поступак јавне набавке из разлога 
предвиђених у члану 109. став 2. ЗЈН, поново покреће поступак јавне набавке у 
истој буџетској години односно у наредних шест месеци; 

-набављање добара/услуга/радова без примене ЗЈН (нису постојали разлози за 
изузеће од примене) или спроведе поступак јавне набавке (који није отворен 
или рестриктивни) а да за то нису постојали услови 

надлежност/поступање/посебна одељења ВЈТ 



ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 -Јавна набавка мале вредности јесте набавка истоврсних добара, услуга или радова чија 
укупна процењена вредност на годишњем нивоу није већа од 5.000.000 динара (за наручиоце 
из класичног сектора). 
 
 Јавнe набавке (прилог 2 ЗЈН): 
1. здравствене и социјалне услуге 
2. правне услуге (осим набавки правних услуга из члана 7. ЗЈН) 
3. услуге хотела и ресторана 
4. услуге образовања и услуге професионалног оспособљавања 
5. услуге у областима рекреације, културе и спорта 
 
 
На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија укупна процењена вредност на годишњем нивоу није 
већа од 500.000 динара, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе овог закона. 
 

 



 

 

 

 НАРУЧИЛАЦ НЕ МОЖЕ ОДРЕЂИВАТИ ПРОЦЕЊЕНУ ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ, НИТИ МОЖЕ ДЕЛИТИ ИСТОВРСНУ ЈАВНУ НАБАВКУ НА ВИШЕ 
НАБАВКИ С НАМЕРОМ ИЗБЕГАВАЊА ПРИМЕНЕ ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ 
ПРАВИЛА OДРЕЂИВАЊА ВРСТЕ ПОСТУПКА У ОДНОСУ НА ПРОЦЕЊЕНУ 
ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.   

 

     ИСТОВРСНА ЈАВНА НАБАВКА ЈЕ НАБАВКА КОЈА ИМА:  

                 - (1) ИСТУ ИЛИ СЛИЧНУ НАМЕНУ,  

                 - (2) ИСТИ ПОНУЂАЧИ У ОДНОСУ НА ПРИРОДУ ДЕЛАТНОСТИ КОЈУ 
        ОБАВЉАЈУ МОГУ ДА ЈЕ ИСПУНЕ  

 

              -утврђивање истоврсности у пракси/CPV/ 

               -кабловска телевизија, мобилна и фиксна телефонија и интернет 



ИСПИТИВАЊЕ ОСНОВАНОСТИ ПРИМЕНЕ  
ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 

 
Вршење надзора над применом ЗЈН, УЈН на посредан начин остварује и 
давањем претходних мишљења за примену преговарачког поступка без 
објављивања позива за подношење понуде, и то за основе предвиђене чл. 
36. ст. 1. тач. 2)-6) ЗЈН 

 

 
Мишљења УЈН о основаности примене преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда 

 
2013. 

година 
2014. 

година 
2015. 

година 

2016. 
година 

2017. 
година 

2018.  

година 

Позитивно 1.013 2.391 2.141 1.582 1.602 1.722 

Негативно 354 622 222 168 149 94 

Укупно 1.367 3.013 2.363 1.750 1.751 1.816 

 



                
 
 

  ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 
 

   dragan.cvijic@ujn.gov.rs  

mailto:dragan.cvijic@ujn.gov.rs
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