Инструкција за учешће у поступцима јавних набавки
у области одбране и безбедности које спроводи
Министарство одбране и Војска Србије

Министарство одбране јавне набавке у области одбране и безбедности спроводи у
складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и
68/15 - Закон), Уредбом о поступку јавних набавки у области одбране и
безбедности („Службени гласник РС, бр. 82/14 и 41/15 - Уредба) и интерним
актима Министарства одбране.
У складу са чланом 5. став 1 Уредбе наручилац у конкурсној документацији
захтева заштиту тајности података које понуђачима ставља на располагање,
укључујући и њихове подизвођаче, у складу са законом којим се уређује тајност
података.
Да би понуђач учествовао у поступцима јавних набавки у области одбране и
безбедности а које оглашава Министарство одбране, потребно да буде
сертификован за приступ тајним подацима у складу са законом којим је уређена
заштита тајних података за податке степена тајности „ПОВЕРЉИВО“.
Поступак сертификације за приступ тајним подацима спроводи Канцеларија
Савета за националну безбедност и заштиту тајних података (у даљем тексту:
Канцеларија савета) по захтеву органа јавне власти.

Поступак подношења захтева за сертификацију
Захтев за сертификацију привредно друштво, које је регистровано за производњу
наоружања и војне опреме, привредно друштаво које је регистровано за
спољнотрговински промет наоружања и војне опреме, као и остала
заинтересована привредна друштва, као потенцијалних понуђачи, ако нису у
већинском државном власништву, достављају организационој јединици
Министарства одбране или Војске Србије са којом су имали пословни односно или
имају намеру да учествују као понуђачи у поступку набавке. Захтев за
сертификацију могу доставити и другу правна и физичка лица.
Захтев за сертификацију се доставља уз попуњене обрасце безбедносног упитника
за физичка лица и попуњене обрасце безбедносног упитника за правна лица, а у
складу са Упутством за попуњавање безбедносних упитника са интернет
презентације Канцеларије савета (http://www.nsa.gov.rs/obrasci.php).
Попуњена документа за сертификацију запаковати у посебну коверту на чијој се
предњој страни назначи „Сертификација за приступ тајним подацима (не

отварати)“, а на задњој страни назив правног лица са адресом и подацима лица за
контакт. Организациона јединица Министартва одбране или Војске Србије не
врши отварање коверте са безбедносним упутницима и са њима се поступа у
складу са законом којим је уређена заштита података о личности.
Коверту са подацима за сертификацију доставити уз пропратно писмо у коме
навести основне податке, делатност којом се бавите, досадашња сарадња са
Министарством одбране и Војском Србије, а ако се подноси захтев за учешће у
поступку јавне набавке у области одбране и безбедности која је кроз претходно
обавештење најављена или већ оглашена, навести и поступак набавке за који сте
заинтересовани да учествијете.
Министарство одбране, у складу са дефинисаним приоритетима за спровођење
поступака набавки, ваше коверте са подацима за сертификацију два пута месечно
доставља Канцеларији савета.

Преузимање конкурсне документације у поступцима набавки где се
штите тајни подаци
Да би правно лице преузело конкурсну документацију за поступак набавке у
области одбране и безбедности, а који садрже тајне податке, неопходно је да пре
тога добије сертификат за приступ тајним подацима, а изузетно доказ да је
покренут поступак за издавање сертификата за приступ тајним подацима. Доказ
да је покренут поступак за сертификацију као и све остале информације о
поступку сертификације даје Канцеларија савета. Министатство одбране нема
утицаја на поступак и брзину издавања сертификата и доказа да је поступак
покренут.
Са сертификатом или изузетно доказом да је покренут поступак, потенцијални
понуђач обраћа се организационој јединици Министарства одбране или Војске
Србије на адресу и контакту наведеном у обавештењу о покретању поступка
набавке ради добијања обрасца Споразума о чувању тајних података. Овлашћено
лице потенцијалног понуђача у обавези је да у дефинисаној форми и садржаја
Споразум потпише. Споразумом су уређена права и обавезе обе стране у
поступању са тајним подацима који ће бити дати на располагање потенцијалном
понуђачу. Споразум се потписује на одређени временски период у зависности од
степена тајности података који се стављају на располагање.
Потписивањем споразума створени су услови да се преузме конкурсна
документација која садржи тајне податке и даље учешће у поступку набавке.
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