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Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку 

услуга – Одржавање и поправке машина за бројање новца и машина за везивање 

новца, по партијама, ОП број 8/2020. 

 

Свим понуђачима који су преузели конкурсну документацију 

 

Питање: Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама, у својству 

заинтересованог лица захтевамо додатне информације и појашњења и указујемо наручиоцу 

на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији у отвореном поступку 

јавне набавке услуга: ЈН 8/2020 набавка по партијама - Одржавање и поправке машина за 

бројање новца и машина за везивање новца, према следећем:  

Указујемо наручиоцу на нелогичност и значајно ограничавање права понуђача, до те 

мере да ограничава конкуренцију и угрожава успешно спровођење поступка јавне набавке 

прописивањем у Конкурсној документацији и у Моделу уговора за партију 2 и партију 3 да: 

„У цену услуге није урачуната цена резервних делова, чију вредност понуђач посебно 

исказује у рачуну, по цени која не може бити увећана у односу на набавну цену“.  

Брисати део захтева „по цени која не може бити увећана у односу на набавну цену“, 

који представља мешање наручиоца у пословање и политику цена понуђача и угрожава 

пословни однос понуђача и произвођача који га је овластио и оспособио за одржавање 

машина и уређаја и да уграђује оригиналне резервне делове у складу са утврђеном 

политиком.  

Повољности које остварујемо при набавци резервних делова (попусте на цену) дужни 

смо да искористимо за унапређење сервисне услуге (бољу опремљеност и едукацију 

запослених), па се у том смислу набавна цена третира као пословна тајна и дужни смо да је 

као такву чувамо да не бисмо сносили последице.   

Подношењем понуде у складу са захтевима из конкурсне документације и 

потписивањем Модела уговора, понуђач је сагласан да у предметном поступку јавне 

набавке, за партије 2 и 3, да цена уграђених резервних делова „не може бити увећана у 

односу на набавну цену“. Наведено значи да понуђач при томе сноси пратеће трошкове 

набавке, осигурања, складиштења и чувања резервних делова који нису безначајни имајући 

у виду захтеване рокове извршења услуга па због тога морају бити у сваком моменту на 



лагеру, што јасно доказује да се ти пратећи трошкови нужно укључују у цену резервних 

делова при формирању исте.  

Како је трошак набавке резервних делова исказан на рачуну добављача, само један део 

трошкова набавке, неопходно је на набавну цену резервних делова додати пратеће 

трошкове, те „ фотокопија рачуна добављача резервних делова, којим се оправдава износ 

цене“ не може бити релевантан доказ за стварну набавну цену резервног дела.  

Захтевани доказ „ фотокопија рачуна добављача резервних делова, којим се оправдава 

износ цене“, је сувишан, посебно ако се има у виду чињеница да је наручилац у могућности 

да изврши претходну проверу исказане цене резервних делова и материјала које треба 

уградити приликом конкретне поправке, у односу на важеће тржишне цене, јер цена на 

фактури добављача није релевантна пошто чини само један део трошкова набавке. У члану 

4. Модела уговора, за партије 2 и 3, прописана је претходна писана сагласност наручиоца за 

извршење услуге:  

''Уколико је за извршење услуге неопходно извршити набавку и уградњу резервног дела 

и материјала, пружање услуге се врши на основу претходне писане сагласности Наручиоца 

на понуду Извршиоца. Понуда мора да садржи податке о врсти интервенције, списак и 

цену резервних делова које треба уградити и укупну цену. Уз понуду, Извршилац је дужан 

да достави и фотокопију рачуна добављача резервних делова, којим се оправдава износ 

цене. ''  

Понуђачу је у интересу да поднесе најповољнију понуду, добије уговор и успешно у 

уговореном року изврши уговор, што је уз оспорени захтев наручиоца, у овим условима, за 

понуђача неприхватљиво.  

Молимо наручиоца да уважи наше аргументе и испоштује једнакост понуђача (члан 12 

ЗЈН), начело економичности и ефикасности (члан 9. ЗЈН) и начело обезбеђења конкуренције 

(члан 10 ЗЈН) тако што ће из Конкурсне документације и Модела уговора за партије 2 и 3 

избрисати у члану 4. део који гласи: „ Уз понуду, Извршилац је дужан да достави и 

фотокопију рачуна добављача резервних делова, којим се оправдава износ цене“.  

Напомињемо да овим захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне 

документације указујемо наручиоцу на недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији. Ако наручилац не измени конкурсну документацију сходно овом захтеву, 

бићемо принуђени да своја права остваримо у поступку заштите права и оспоравамо 

законитост конкурсне документације.  

Молимо наручиоца да сходно члану 20. ЗЈН потврди пријем овог Захтева, на исти начин 

на који је извршена достава овог поднеска и да одговор на затев сходно члану 63. ЗЈН у 

законом предвиђеном року објави на Порталу јавних набавки. 

 

Одговор:  

Чланом 1. Закона о заштити пословне тајне („Сл. гласник РС“ број 72/2011) прописано 

је да се истим уређује правна заштита пословне тајне од свих радњи нелојалне 

конкуренције. Информацијама које се штите као пословна тајна сматрају се нарочито: 

финансијски, економски, пословни, научни, технички, технолошки, производни подаци, 

студије, тестови, резултати истраживања, укључујући и формулу, цртеж, план, пројекат, 

прототип, код, модел, компилацију, програм, метод, технику, поступак, обавештење или 

упутство интерног карактера и слично, без обзира на који начин су сачувани или 

компилирани.  



Чланом 72. ст. 3. и 4. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 

99/2011, 83/2014-др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) дефинисана је пословна 

тајна као податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету друштву, као и 

податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је 

лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла 

остварити економску корист и који је од стране друштва заштићен одговарајућим мерама у 

циљу чувања његове тајности. Пословна тајна је и податак који је законом, другим 

прописом или актом друштва одређен као пословна тајна. Актом друштва се као пословна 

тајна може одредити само податак који испуњава услове из става 3. овог члана и не могу се 

као пословна тајна одредити сви подаци који се односе на пословање друштва. Податак из 

става 3. овог члана може бити производни, технолошки, технички, финансијски или 

комерцијални, студија, резултат истраживања, као и документ, формула, цртеж, објекат, 

метод поступак, обавештење или упутство интерног карактера и слично. 

Ако понуђач тврди да је неки податак (у овом случају цена резервног дела), пословна 

тајна у обавези је тај податак доставити наручиоцу и исти означити као поверљив, уз 

позивање на пропис којим је то јасно и недвосмислено утврђено, а наручилац ће са таквим 

податком поступити на начин како се поступа са поверљивим подацима. Како се 

постављено питање не односи на део конкурсне документације, односно податке из понуде 

који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, већ на 

реализацију уговора, не постоје разлози за измену или допуну конкурсне документације. 

Захтев наручиоца у Моделу уговора за партију 2 и партију 3 да: „У цену услуге није 

урачуната цена резервних делова, чију вредност понуђач посебно исказује у рачуну, по цени 

која не може бити увећана у односу на набавну цену“, не представља ограничавајући фактор 

за понуђача да достави понуду за учешће у поступку набавке и у логичној је вези са 

предметом набавке, јер се у конкретном случају ради о понуди за вршење поправке - 

интервенције у поступку реализације уговора. Напомињемо да понуђач у обрасцу понуде 

исказује цену услуге, са свим зависним трошковима (осим цене резервних делова), те да 

зависни трошкови не могу бити урачунати поново током реализације уговора, кроз цену 

резервних делова. 

С тим у вези наручилац остаје при захтеву из Конкурсне документације. 

 

Комисија за јавну набавку 


