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ОПШТИНA К И К И Н Д А 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2014-29 

Дана: 10.10.2014. године 

        К и к и н д а 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012) 

Комисија за јавну набавку добра – уређаји за ласерско мерење брзине кретања, удаљености возила и 

снимање саобраћајних прекршаја и покретна камера у поступку јавне набавке мале вредности 

доставља  

 

Одговоре на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 

Питањe: 

Обзиром да се конкурсном документацијом на старни 35., тражи да се достави попуњена 

референт листа од стране понуђача, у коју је потребно уписати 

1. Референтни наручилац 

2. Лице за контакт и тел. Број 

3. Датум уговора 

4. Вредност Уговора са ПДВ 

 

Такође је болдована напомена да је потребно доставити и најмање 5 закључених Уговора. 

 

Узевши у обзир да наручиоц (пример МУП Србије или земаља у окружењу) задржава своје законско 

право да не открива детаље Уговора, односно достави у целости копију или оригинал Уговора што је 

наведено као напомена, или такође тражена вредност Уговора; 

 

Молимо Вас да се из конкурсне документације на страни 35. избаци „НАПОМЕНА“ која гласи 

„Уз Референт листу, доставити и најмање 5 закључених  уговора“, јер због одредби закон које се тичу 

заштите података о поверљивости понуђачи нису у могућности да доставе Уговоре. Напомињемо да 

је попуњена референт листа јасан доказ да понуђач поседује 5 Уговора о испоруци добара. 

 

Тражимо измену конкурсне документације на страни 12. где је под условима за доказивање додатних 

услова тражено да се као пословни капацитет достави доказ: 

 „Оверен списак испоручених добара, које представља предмет набавке, за период који није дужи од 

пет година за добра са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца, попуњен образац 

Референт листе о испорученим добрима (дат у конкурсној документацији), доказ најмање 5 

закључених уговора;“ 
Наведени услов где се тражи минимум 5 закључених уговора дискриминише понуђаче који 

имају мањи број уговора. Оно што наручилац може да захтева, а да не представља дискриминацију 

јесте износ реализованих испорука и то максимално 3 пута већу у односу на процењену вредност 

предметних добара. Такође молимо наручиоца да у случају усвајања наших примедби због измене 

конкурсне документације, продужи рок за достављање понуда за минимално 7 дана. У супротном 

ћемо бити принуђени да упутимо жалбу комисији за заштиту права понуђача. 

 

Одговор: 

У вези поверљивости уговора, напомињемо да сходно члану 14. Закона о јавним набавкама («Сл. 

гласник РС» бр. 124/2012) 

 

„Наручилац је дужан да:  



1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са 

законом, понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;  

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и 

податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.“ 

 

У складу са наведеним сматрамо да понуђач треба да достави уговоре, али да наведе да су подаци 

поверљиви и наручилац ће поступати у складу са тим. 

 

У вези тражених измена наручилац ће извршити измену која ће бити објављена на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца. 

 

                                                                     КОМИСИЈА                                          
                                                         Иван Нинчић, председник                  

                                                                  Александар Савковић, члан                                             

                                                                  Даница Пуц, члан                                               

 


