Предлог наручиоца да поднети захтев за заштиту права не спречава доношење
одлуке, односно закључење уговора или оквирног споразума и предлог наручиоца
да захтев за заштиту права који је поднет после закључења уговора у складу са
чланом 112. став 2. Закона о јавним набавкама не спречава његово извршење
Сваки поднети захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у
поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права,
осим ако Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12; у даљем тексту:
ЗЈН) није другачије одређено. Наручилац може поднети предлог да поднети захтев за
заштиту права не спречава доношење одлуке, односно закључење уговора или
оквирног споразума у случају када би задржавање активности наручиоца у поступку
јавне набавке проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су
несразмерне вредности јавне набавке, односно значајно угрозило интерес Републике
Србије. Наручилац који сматра да су испуњени наведени услови, дужан је да одмах по
пријему захтева за заштиту права, исти достави Републичкој комисији за заштиту
права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија), без
претходне провере захтева за заштиту права, као и да достави комплетну
документацију из поступка јавне набавке са образложеним предлогом за доношење
одлуке којом се наручиоцу дозвољава да настави активности у поступку јавне набавке,
тј. дозвољава да донесе одлуку, односно закључи уговор или оквирни споразум.
Решење о усвајању таквог предлога наручиоца доноси се у року од пет дана од дана
пријема, ако Републичка комисија утврди да су испуњени услови из члана 150. став 3.
ЗЈН, тј. када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке после
поднетог захтева за заштиту права проузроковало велике тешкоће у раду или
пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, односно ако би
значајно угрозило интерес Републике Србије.
Изузетак од правила да поднети захтев за заштиту права задржава даље активности
наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву налазимо
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда из члана 36.
став 1. тачка 3. ЗЈН. Уколико се у овој врсти поступка поднесе захтев за заштиту права
наручилац може да настави даље активности у поступку јавне набавке, без подношења
посебног предлога Републичкој комисији да се наручиоцу дозволи наставак активности
после поднетог захтева за заштиту права. Иако наручиоцу, у описаном случају,
припада право да слободно настави активности у поступку јавне набавке и после
поднетог захтева за заштиту права, он може одлучити да ипак заустави своје
активности. Међутим, иако овде наручилац има слободну вољу да одлучи да ли ће
настави активности и после поднетог захтева за заштиту права, биће спречен да
закључи, односно изврши уговор о јавној набавци, уколико прими решење Републичке
комисије којим му се забрањује да закључи, односно изврши уговор о јавној набавци.
Такво решење Републичка комисија ће донети ако одлучи да усвоји предлог
подносиоца захтева за заштиту права да се наручиоцу не дозволи да закључи, односно
изврши уговор о јавној набавци у преговарачком преговарачком поступку из члана 36.
став 1. тачка 3. ЗЈН. Када је реч о овој врсти поступка треба имати у виду још једно
посебно правило које се примењује у случају када наручилац закључи уговор о јавној
набавци пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. Право на такво
закључење уговора наручилац има у складу са чланом 112. ЗЈН. Међутим, уколико
после закључења уговора о јавној набавци у складу са чланом 112. ЗЈН, наручилац
прими захтев за заштиту права, то ће га спречити да изврши закључени уговор, сходно
одредби члана 150. став 2. ЗЈН. У том случају наручилац може поднети предлог
Републичкој комисији да му се дозволи извршење закљученог уговора о јавној

набавци, која у року од пет дана од пријема предлога исти усваја ако утврди да су
испуњени услови, дакле, када би задржавање активности наручиоца у извршењу
уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању
наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, односно ако би то значајно
угрозило интерес Републике Србије.
Подношење захтева за заштиту права, дакле, има суспензивно дејство на даље
активности наручиоца, осим у преговарачком поступку из члана 36. став 1. тачка 3.
ЗЈН, у коме се примењују одређена посебна правила, али је овде потребно указати да се
одређене активности не могу предузимати током рока за подношење захтева за
заштиту права, све до протека тог рока. Даље активности се могу предузети тек онда
када протекне рок за подношење захтева за заштиту права, под условом да исти не
буде поднет. Уговор о јавној набавци који би био закључен пре истека рока за
подношење захтева за заштиту права био би поништен, а такву меру овлашћена је да
предузме Републичка комисија на сопствену иницијативу, или на захтев подносиоца
захтева за заштиту права или заинтересованог лица.
Међутим, постоје одступања од напред описаног правила, а која су прописана чланом
112. ЗЈН. Током рока за подношење захтева за заштиту права, наручилац може и пре
истека тог рока, закључити уговор о јавној набавци:
1) на основу оквирног споразума;
2) у случају примене преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) ЗЈН;
3) у случају примене система динамичне набавке;
4) у случају поступка јавне набавке мале вредности из члана 39. став 6. ЗЈН;
5) ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда.
Иако се у наведеним случајевима може закључити уговор о јавној набавци, пре истека
рока за подношење захтева за заштиту права, такав уговор се не би могао извршити,
уколико би се догодило да после закључења уговора о јавној набавци под условима из
члана 112. ЗЈН, наручилац ипак прими захтев за заштиту права. Извршење уговора о
јавној набавци је у овом случају могуће једино ако Републичка комисија не одлучи
другачије, односно дозволи његово извршење. Подношење захтева за заштиту права у
овом случају одлаже извршење закљученог уговора о јавној набавци све до доношења
одлуке Републичке комисије о поднетом захтеву, осим ако Републичка комисија на
предлог наручиоца не одлучи другачије. Реч о је предлогу да се наручиоцу дозволи
извршење закљученог уговора о јавној набавци. Решење о усвајању таквог предлога
доноси се у року од пет дана од дана пријема, ако се утврди су испуњени услови из
члана 150. став 3. ЗЈН, тј. када би задржавање активности наручиоца у извршењу
уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању
наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, односно ако би значајно
угрозило интерес Републике Србије.
Предлог наручиоца да се одобри закључење уговора о јавној набавци из члана 30.
став 3. Закона о јавним набавкама
Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају
постојања сукоба интереса.

Сукоб интереса у смислу ЗЈН постоји, када однос представника наручиоца и понуђача
може утицати на непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне
набавке, односно:
1) ако представник наручиоца или сa њим повезано лице учествује у управљању
понуђача;
2) ако представник наручиоца или сa њим повезано лице поседује више од 1% удела,
односно акција понуђача;
3) ако је представник наручиоца или сa њим повезано лице запослено или радно
ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано.
Наручилац, међутим, може поднети предлог Републичкој комисији да одобри
закључење уговора са понуђачем у случају постојања сукоба интереса када сматра да
су испуњени услови из члана 3. став 3. ЗЈН. Републичка комисија решењем усваја
предлог ако утврди да би забрана закључења уговора проузроковала велике тешкоће у
раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, односно
значајно угрозила интерес Републике Србије и ако утврди да је наручилац предузео све
мере ради сузбијања штетних последица, да остали понуђачи не испуњавају услове из
поступка, односно да је након рангирања њихових понуда разлика у цени већа за 10%
или број пондера већи за десет у корист изабраног понуђача.
Предлог подносиоца захтева за заштиту права да се забрани закључење или
извршење уговора о јавној набавци
Ако је захтев за заштиту права поднет у преговарачком поступку без објављивања
позива за подношење понуда из члана 36. став 1. тачка 3. ЗЈН, подносилац захтева за
заштиту права може предложити да Републичка комисија донесе решење којим се
забрањује наручиоцу да закључи, односно изврши уговор о јавној набавци. О таквом
предлогу Републичка комисија доноси решење којим исти усваја или одбија.
Захтев подносиоца захтева за заштиту права или заинтересованог лица за
поништење уговора о јавној набавци
Разлози за поништење уговора о јавној набавци су набројани у члану 163. ЗЈН.
Уговор о јавној набавци се може поништити ако се утврди да је наручилац:
1) закључио уговор о јавној набавци применом преговарачког поступка без
објављивања позива за подношење понуда, а за примену тог поступка нису постојали
услови предвиђени ЗЈН и није објавио обавештење о покретању поступка и одлуку о
додели уговора;
2) закључио уговор о јавној набавци пре истека рока за подношење захтева за заштиту
права;
3) закључио уговор о јавној набавци након подношења захтева за заштиту права, а пре
одлуке Републичке комисије;
4) закључио уговор о јавној набавци супротно одлуци Републичке комисије из члана
150. ЗЈН;
5) закључио уговор о јавној набавци кршећи одредбе и услове оквирног споразума.
Захтев за поништење уговора о јавној набавци подноси подносилац захтева за заштиту
права или заинтересовано лице из члана 3. став 1. тачка 5) ЗЈН. Захтев за поништење
уговора о јавној набавци доставља се Републичкој комисији уз захтев за заштиту права

или у року од 30 дана од дана сазнања за разлог поништења, а најкасније у року од
годину дана од закључења уговора.
Републичка комисија решењем поништава уговор о јавној набавци.
Уколико би поништење уговора о јавној набавци имало несразмерне последице по рад
или пословање наручиоца или интересе Републике Србије, Републичка комисија неће
поништити уговор о јавној набавци, али може скратити рок важења уговора или изрећи
новчану казну из члана 162. ЗЈН.

