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ПРЕДМЕТ:   Одговор  бр. 1. на питање у вези јавне набавке  - Реконструкција терасе, подрума и 

постављање електричне платформе за улаз инвалидних лица  у ЦСР Трстеник, ЈН бр. 1/2014 

 

 

Дана 07.10.2014. године, заинтересовани понуђач је упутио питање у вези јавне набавке - 

Реконструкција терасе, подрума и постављање електричне платформе за улаз инвалидних лица  у ЦСР 

Трстеник, ЈН бр. 1/2014 и поставио следеће питање: 

 

ПИТАЊE: 

Заинтересовани понуђач се већ дуже времена бави са уградњом и пројектовањем степенишних 

платформи и лифтова за транспорт особа са инвалидитетом, тако да смо и сада заинтересовани за 

испоруку степенишне платформе Центру за соц., рад ТРСТЕНИК. 

Занима нас, да ли постоји могућност да некако ступимо у контакт са носиоцима посла који су 

конкурисали за грађевински део реконструкције? 

Пошто се ми не бавимо грађевинским пословима, претпостављам да нашу понуду треба да доставимо 

извођачу грађевинског дела посла, или можда можемо да је доставимо Центру? 

  
ОДГОВОР:  
Сагласно члану 14. тачка 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/2012), Наручилац је 

дужан да чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као 

и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.  

Сагласно члану 102. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/2012), забрањено је 

давање информација о примљеним понудама, а наручилац је у обавези да понуде чува на начин да не 

дођу у посед неовлашћених лица. 

Сагласно члану 81. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/2012), који се односи 

на заједничку понуду више понуђача, предвиђено је да понуду може поднети група понуђача, а у 

ставовима 2. и 3. истог члана наведени су услови које сваки понуђач из групе мора испуњавати. У 

смислу става 4. истог члана и Закона, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи 

из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и подаци које 

споразум обавезно садржи... 
 

 

 
КОMИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 


