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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 03.03.2015. гпдине примип захтев заинтереспванпг лица кпјим се 
траже дпдатне инфпрмације и 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, у кпм је наведенп 
следеће: 

„  1. У члану 4. Кпнкурсне дпкументације – Критеријум за дпделу угпвпра, навпдите да је један пд 
критеријума „референце ппнуђача“. Кап дпказ навпдите изјаву п реферецама, дппуоену спискпм 
угпвпра (12. пбразац изјаве ппнуђача п рефененцa). Закпн п јавним набавкама у пдељку 4. – 
Заштита ппдатака, дпкументација и евидентираое ппступка – Заштита ппдатака, у члану 14, јаснп 
пroписује да садржај ппнуде битан за критеријуме за дпделу угпвпра (штп списак угпвпра јесте) не 
мпгу бити пзначени пзнакпм „ппверљивп“. „Неће се сматрати ппверљивим дпкази п испуоенпсти 
пбавезних услпва, цена и други ппдаци из ппнуде кпји су пд значаја за примену елемената 
критеријума и рангираое ппнуде“. 

Питаое брпј 1: Да ли према вашем мишљеоу списак угпвпра мпже бити пзначен пзнакпм 
„ппверљивп“, с пбзирпм да Закпн п јавним набавкама такп прпписује? 

Питаое брпј 2: Да ли сте, приликпм састављаоа Кпнкурсне дпкументацијe, узели у пбзир 
чиоеницу да пп Закпну п јавним набавкама, а накпн дпнпшеоа Пдлуке п избпру најппвпљније 
ппнуде, сви ппнуђачи имају мпгућнпст да фптпкппирају целпкупан списак угпвпра псталих 
ппнуђача, штп ће нанети непрпцеоиву ппслпвну штету ппнуђачима чији је списак угпвпра 
кппиран? С пбзирпм да већину реферeнеци у пвпј бранши чине приватне кпмпаније, чији угпвпри 
нису јавни, ппнуђач кпји дпђе дп списка клијената свпје кпнкуренције има мпгућнпст да исти 
списак злпупптреби. 

Питаое брпј 3. Какп би се избеглп угрпжаваое ппслпвних интереса ппнуђача, а какп бисте ви, кап 
наручилац, задпвпљили пптребу да ппслпвна сппспбнпст ппнуђача буде један пд критеријума за 
дпделу угпвпра, да ли ппстпји мпугућнпст да критеријум „брпј референци“ замените критеријумпм 
„прпмет на рачуну“ (уз дпказ – пптврду из ппслпвне банке)? Критеријум „прпмет на рачуну“би 



такпђе задпвпљип пплазну пптребу да се ппндерише ппслпвна сппспбнпст ппнуђача, али се тиме 
не би дпшлп у ситуацију да кпнкурентске кпмпаније дпђу дп списка угпвпра. 

2.  У члану 4. Кпнкурсне дпкументације – Критеријум за дпделу угпвпра, навпдите да је један пд 
критеријума „медија мпнитпринг, анализа и дпступнпст инфпрмација“. 

 

Питаое брпј 1: Да ли је пптребнп у пквиру теста услуге дпставити и пбјаве са интернет ппртала, 
или је пптребнп дпставити самп чланке из штампе и ТВ и радип прпграма? 

Питаое брпј 2: Да ли је пптребнп дпставити и анализу прилпга клипираних у прпбнпм перипду?“ 

 

ОДГОВОРИ : 

1.  
Одгпвпр на питаое ппд брпјем 1: 

 
Кпмисија за јавне набавке нема пвлашћеоа да даје мишљеое на Закпнске прпписе.  
 
 
Одгпвпр на питаое ппд брпјем 2: 
 
Пбразац 12. Изјаве ппнуђача п референцама, где ппнуђач ппд пунпм кривичнпм и материјалнпм 
пдгпвпрнпшћу изјављује да је закључип и реализпвап пдређен брпј угпвпра у 2014. гпдини, чији је 
предмет пружаое услуга праћеоа медијских пбјава у штампаним и електрпнским медијима, је 
дпказ кпји је пд значаја за примену елемената критеријума и рангираое ппнуде.  Списак угпвпра је 
самп прилпг, кпји даје мпгућнпст Кпмисији да приликпм стручне пцене ппнуда тражи пд ппнуђача 
да дпстави, пригинал или пверену фптпкппију угпвпра кпје је ппнуђач навеп у списку. Укпликп 
списак буде пзначен „ппверљивп“ у складу са Закпнпм п тајнпсти ппдатака („Сл. гласник РС“, бр. 
104/2009) или Закпна п заштити ппслпвне тајне („Сл.гласник РС“, бр.72/2011), а буду дпстављени 
писани захтеви за увид у дпкументацију и кппираое дпкументације на пснпву члана 110. Закпна п 
јавним набавкама, кпмисија ће тада пдлучити да ли ће прпверавати пснпванпст пзнаке 
„ппверљивп“. 

Наппмиоемп 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. 

Одгпвпр на питаое ппд брпјем 3: 
 
Кпмисија је пдлучила да не меоа Елементе критеријума у Кпнкурснпј дпкументацији у ппступку 
Јавне набавке мале вреднпсти услуга – Праћеое медијских пбјава у штампаним, електрпнским 
медијима и интернет ппрталима (дпмаћим медијима и медијима из регипна) за перипд пд 12 
месеци. 
 

 



2.  

 
Одгпвпр на питаое ппд брпјем 1: 
 
Пптребнп је дпставити и пбјаве на интернет ппрталима. На пбрасцу - 13, Изјава ппнуђача п 
пбрађеним медијским пбјавама за 09. и 10. март 2015. гпдине, наведене су врсте медијских пбјава 
кпје пбухватају , штампане, електрпнске медије и медијске пбјаве на интернет ппрталима.  
 
Одгпвпр на питаое ппд брпјем 2: 
 
Није пптребнп дпставити анализу прилпга клипираних у прпбнпм перипду.  
 
 

Кпмисија за јавне набавке 

 

    


