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1. Питање: Која је процењена вредност јавне набавке услуга - израда пројектне 

документације за увођење новог система грејања и климатизације? Молимо вас да објавите 

овај податак, будући да уводим на План јавних набавки који сте објавили на Порталу 

јавних набавки предметни податак није доступан, односно навели сте да је тај податак 

тајни податак.Закон о јавним набавкама у члану 51. став 1. одређује процењену вредност 

као један од обавезних података који мора да буде садржан у плану јавних набавки, док је 

у ставу 5. истог члана  прописано да ако поједини подаци из плана јавних набавки 

представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне 

тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност 

података, ти подаци из плана се неће објавити. Законом о тајности података („Службени 

гласник РС“ 104/2009) дефинисано је да је тајни податак онај податак од интереса за 

Републику Србију који је законом, другим прописом или одлуком надлежног органа 

донесеном у складу са законом, одређен и означен одређеним степеном тајности, као и да 

је податак од интереса за Републику Србију сваки податак или документ којим располаже 

орган јавне власти, који се односи на територијални интегритет и сувереност, заштиту 

уставног поретка, људских и мањинских права и слобода, националну и јавну безбедност, 

одбрану, унутрашње послове и спољне послове. Надаље је Законом о заштити пословне 

тајне („Службени гласник РС“ бр. 72/2011) одређено да се као пословна тајна не могу се 

штитити информације за које је посебним законима прописано да не могу представљати 

пословну тајну. Имајући у виду одредбе Закона о тајности података и Закона о заштити 

пословне тајне, с једнет стране, као и одредбе Закона о јавним набавка, пре свега начело 

транспарентности, с друге стране, молимо да у одговору на питање објавите процењену 

вредност јавне набавке или да уколико је ваш одговор негативан, објасните због чега и на 

основу чега процењену вредност јавне набавке сматрате тајним податком, као и да ли сте 

уколико сматрате да постоје законом основани разлози за такво третирање тог податка, 

предузели све законом прописане обавезе. У супротном бићемо принуђени да се ради 

остваривања права и обезбеђивања законитости и правилности поступка јавне набавке, 

обратимо надлежним органима, као и да уложимо захтев за заштиту права. 

 

Одговор: У складу са чл 61. Став 1. Закона о јавним набавкама („Сл Гласник РС“ број 124/12, 

14/2015, 68/2015) Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке. Даље, у 

складу са чл 63. Став 2. Закона о јавним набавкама („Сл Гласник РС“ број 124/12, 14/2015, 

68/2015) заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и 

на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет 

дана пре истека рока за подношење понуде. С обзиром на то да План јавних набавки није саставни 

део конкурсне документације нити његова садржина представља важност за припремање понуда, 

Наручилац није дужан да одговори на постављено питање. 

 

 

2. Питање: На страни 10/35 и 29/35 конкурсне документације као један од услова стоји да је 

понуђач дужан да изврши обилазак локације- увид на лице места (Изјава мора бити уредно 

попуњена, потписана и печатом оверена ( потписана и од стране Наручиоца и Понуђача, у 

противном ће се понуда одбити) што представља захтев који је супротан начелима ЗЈН и 

представља неосновану дискриминацију понуђача, имајући у виду детаљно сачињен 

пројектни задатак. Чланом 61. став 1. ЗЈН прописано је да је Наручилац дужан да 



припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме 

прихватљиву понуду. У складу са тим, све потребне информације које су неопходне 

понуђачима да сачине прихватљиву понуду, Наручилац је дужан да имплементира у 

конкурсну документацију, а не да неоснованим и дискриминаторским ограничавањем и 

обавезивањем заинтересованих лица ограничава конкуренцију. Захтевамо да сачините 

измене и допуне КД којима ћете отклонити ову неправилност. 

 

Одговор: Овим захтевом Наручилац је хтео потенцијалним понуђачима да омогући што бољи 

увид у целокупан предмет јавне набавке како би исти припремили прихватљиву понуду. 

Самим тим, услов никако није дискриминаторски постављен јер свако заинтересовано лице 

има право и могућност да изврши увид. У сваком случају, уважићемо примедбу и у том делу 

конкурсна докумантација ће бити измењена. 

 

 

3. Питање: Конкурсном документацијом је као пословни капацитет захтевано следеће: 

„Да је у последње 3 (три) године реализовао минимум 5 (пет) уговора везаних за предмет 

набавке и то за објекте укупне површине од минимум 5000 м2“. 

Термин „уговори везани за предмет набавке“ је нејасан и неодређен. Молимо вас да 

прецизирате који уговори се сматрају референтним, односно шта може да буде предмет 

тих уговора. Везано за пословни капацитет, да ли је потребно да понуђач мора да има 

минимум 5 уговора, при чему се сваки уговор појединачно односи на објекат укупне 

површине од минимум 5000 м2 или мора да има минимум 5 уговора при чему збир 

површина објеката који су обухваћени тим уговорима мора да буде минимум 5000м2. 

 

Одговор: Предмет јавне набавке је врло прецизно описан у пројектном задатку на страни 22/35 

конкурсне документације (као што сте и сами навели у питању бр 2). Такође, у конкурсној 

документацији је наведен и ОРН 71321200 – Услуге у вези са пројектовањем система грејања. Из 

свега наведеног је сасвим јасно да су у питању референтни уговори који се односе на пројектовање 

система грејања и климатизације. 

Као што стоји на страни 10/35 понуђач мора да има минимум 5 реализованих уговора при чему се 

сваки уговор појединачно односи да објекат укупне површине од минимум 5000 m². 

 


