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02 БРПЈ:  40-25/2014-1.2.1.   ДАТУМ:  08.03.2014. гпдине 

 

ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ /ППЈАШОЕОА 

 у вези кпнкурсне дпкументације за  јавну набавку мале вреднпсти – услуга – Праћеое 
медијских пбјава у штампаним, електрпнским медијима и интернет ппрталима (дпмаћим 

медијима и медијима из регипна) за перипд пд 12 месеци 

 

Путем мејла Наручилац је дана 05.03.2014. гпдине примип захтев заинтереспванпг лица кпјим се 
траже дпдатне инфпрмације у вези Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку мале вреднпсти – 
услуга – Праћеое медијских пбјава у штампаним, електрпнским медијима и интернет ппрталима 
(дпмаћим медијима и медијима из регипна) за перипд пд 12 месеци, 02 БРПЈ:  40-25/2014-1.2.1. у 
пквиру кпјег су ппстављена следећа питаоа:  

1. На кпји начин намеравате да заштитите ппверљивпст списка угпвпра пд псталих учесника у 
ппступку, пднпснп какп намеравате да спречите друге ппнуђаче да на лицу места виде 
списак угпвпра (ппштп није мпгуће пдредити их ппслпвнпм тајнпм) и какп намеравате да 
нам гарантујете да накпн прпцедуре јавне набавке листа угпвпра неће бити дата на увид 
некпме пд наших кпнкурената? 

2. У пквиру елемената критеријума, један пд критеријума је брпј чланака исклипираних у 
прпбнпм перипду из штампаних и електрпнских медија. С пбзирпм да нисте јаснп навели 
шта су за вас електрпнски медији, мплим вас да пдгпвприте кпји пд пвих медија треба 
дпставити у пквиру прпбнпг перипда: ТВ емисије; радип емисије; web ппртали; агрегатпри 
вести кпји немају свпје вести, већ пренпсе у скраћенпј верзији вести других web 
ппртала(пппут вест.рс, крстарица.цпм, неткафа.рс и сличнп); друштвене мреже (Facebook, 
Twitter, Youtube); блпгпви; фпруми; кпментари на web сајтпвима. 

На пснпву члана 54. став 13. тачка 1) Закпна п јавним набавкама Кпмисија за јавну набавку 
сачинила је 08.03.2014. гпдине дпдатна ппјашоеоа: 

Одговори: 

1. Чланпм  14. Закпна п јавним набавкама („Службени гласник РС“, брпј  124/12) прпписане су 
пбавезе наручипца у ппгледу заштите ппдатака. Ставпм 1. тачка 1 и 2. наведенпг члана, прпписанп 
је да је наручилац дужан да: 

- чува кап ппверљиве све ппдатке п ппнуђачима садржане у ппнуди кпје је кап такве, у 
складу са закпнпм, понуђач означио у понуди; 

- пдбије даваое инфпрмације кпја би значила ппвреду ппверљивпсти ппдатака дпбијених у 
ппнуди; 



 Ставпм 2. истпг члана, прпписанп је да се неће сматрати ппверљивим дпкази п 
испуоенпсти пбавезних услпва, цена и други ппдаци из ппнуде кпји су пд значаја за примену 
елемената критеријума и елемената ппнуде.  
 Имајући у виду да је кап елеменат критеријума наведен укупан брпј закључених угпвпра, 
кпји се дпказује изјавпм п референцама, кпја је  дппуоена спискпм угпвпра, у записник п птвaраоу 
ппнуда ће се унети самп  укупан  брпј угпвпра. Списак је, дакле, пптребнп пзначити пзнакпм 
„ппверљивп“ , штп пбезбеђује да приступ матерјалу мпгу имати самп чланпви кпмисије. 

2. За пптребе утврђиваоа квалитета праћеоа медија пптребнп је дпставити  пример 
презентације услуге праћеоа медијских пбјава у штампаним и електрпнским медијима за три 
дана, у тпку трајаоа јавнпг ппзива, и тп за дане 04. 05. и 06. март.  У циљу  прецизнијег ппређеоа 
презентација праћеоа електрпнских медија ппдразумева искључиво радио и ТВ емисије. С 
пбзирпм да се пример  презентације  дпставља у штампанпј фпрми  укпричен  и ппвезан 
спиралпм, извештаји из електронских медија достављају се у виду транскрипта обрађених 
прилога.  Неппхпднп је да транскрипт буде веран пбјављенпм снимку. 
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