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ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА 
СА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА БЕЗ ПОНОВНОГ ОТВАРАЊА 

КОНКУРЕНЦИЈЕ: КАФА, ЈН БРОЈ 4/20 
 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 
68/15), достављамо одговор на питање у отвореном поступку јавне набавке добара: Кафа, ЈН број 
4/20.  

 
ПИТАЊЕ: 
Додатни услови, стр.14. кадровски капацитет: траже се фотокопије образаца М-А или М-3-А или 
уговори о раду за запослене. С обзиром да тражена документација садржи врло осетљиве личне 
податке запослених као што су ЈМБГ и слично, молимо Вас да нам објасните по ком правном 
основу према Закону о заштити података о личности потражујете предметну документацију, на 
који начин се документацијом рукује у даљем поступку, како се и на који временски период 
архивира?  
 
ОДГОВОР: 
Закон о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) у делу који се односи на додатне услове 
прописује да Наручилац као доказ за испуњење захтеваног кадровског капацитета може тражити 
доказе о радном ангажовању, уверење о стручној спреми, потврде о положеним испитима идр. 
Сви ови докази у извесној мери садрже податке о личности.  Закон такође прописује да је 
Наручилац дужан да чува као поверљиве све податке садржане у понуди које је понуђач као такве, 
у складу са Законом, означио у понуди. Дакле, да би постојала обавеза Наручиоца да чува као 
поверљиве одређене податке из понуде, потребно је да понуђач такве податке јасно означи 
поверљивим. Истовремено, указујемо на став Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки да Закон установљава ограничења према којима се у понуди као поверљивим не 
могу сматрати докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од 
значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде, што је наведено и у Конкурсној 
документацији у поглављу V. Одређивање додатних услова управо има такав карактер јер за циљ 
има доказивање способности понуђача да с обзиром на карактеристике конкретног предмета 
јавне набавке, у истој учествују, односно да су способни да реализују конкретан уговор о јавној 
набавци уколико им исти буде додељен.  
У поглављу V Конкурсне документације – Упутство понуђачима како да сачине понуду, наведено 
је да ће Наручилац као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 
који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, 
као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
 



 

 

 
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз 
понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде 
наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
Са документацијом се поступа и иста се архивира на начин и у роковима које Закон прописује.  
 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


