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Предмет:  јавна набавка услуга у отвореном поступку - програмирање базе 
података за енергетске прегледе и систем енергетског менаџмента 
 
 
Наручилац је дужан, према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник РС”, бр. 124/12 и 14/15, у даљем тексту: ЗЈН), да у року од три дана пошаље 
одговор заинтересованом лицу у писаном облику и да истовремено ту информацију 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 
Питањe: 
Молимо Вас за појашњење у вези са Додатним условима за учешће у поступку јавне 
набавке (страна 13 конкурсне документације). Под тачком 6.) се као услов наводи да је 
у последње три године (2012., 2013. и 2014.г.) понуђач извршио услуге које су предмет 
јавне набавке минималне укупне вредности 20.000.000,00 динара, као и да је извршио 
минимум два пројекта који обухвата развој софтвера, пројектовање, дизајнирање и 
програмирање апликација и база података за Microsoft Windows server и Microsoft SQL 
Server DB, а други пројекат који обухвата развој софтвера, пројектовање, дизајнирање и 
програмирање апликација и база података имплементације информационог система из 
области енергетске ефикасности. 
Да ли ово значи да тражени извршени пројекти у збиру треба да буду минималне укупне 
вредности од 20.000.000,00 динара? 
 
 
Одговор:  
У Додатним условима за учешће у поступку јавне набавке (страна 13 конкурсне 
документације), под тачком 6.) се као услов наводи се да је у последње три године (2012., 
2013. и 2014.г.) понуђач извршио услуге које су предмет јавне набавке минималне 
укупне вредности 20.000.000,00 динара. 
Потребно је да је од  услуга које су предмет јавне набавке у укупној вредности 
(збирно) од минимално 20.000.000,00 динара за наведене три године извршио:  

- минимум један пројекат који обухвата развој софтвера, пројектовање, 
дизајнирање и програмирање апликација и база података за Microsoft Windows 
server и Microsoft SQL Server DB 
и 

- минимум један пројекат који обухвата развој софтвера, пројектовање, 
дизајнирање и програмирање апликација и база података имплементације 
информационог система из области енергетске ефикасности. 

 



 

Као доказ потребно је попунити: 
Прилог 8 – Референтна листа 
- списак извршених услуга (страна 18 конкурсне документације) се попуњава и 
потписује од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико је на списку извршених услуга 
недовољно места, како би били пописани сви закључени уговори, чији је укупан износ 
минимум 20.000.000,00 динара, потребно је образац копирати у довољном броју 
примерака; 
- образац потврде – референтна листа (страна 19 и 20 конкурсне документације) се 
попуњава и потписује од стране наручиоца са којим је закључен уговор за предметну 
услугу. У обрасцима се наводи број услуга, од којих минимум један пројекат који 
обухвата развој софтвера, пројектовање, дизајнирање и програмирање апликација и база 
података за Microsoft Windows server и Microsoft SQL Server DB и на другом обрасцу, се 
такође,  наводи број услуга од којих минимум један пројекат који обухвата развој 
софтвера, пројектовање, дизајнирање и програмирање апликација и база података 
имплементације информационог система из области енергетске ефикасности. У случају 
потребе потврду треба ископирати у довољном броју примерака. 
 
 Из наведеног произилази да је потребно да укупна вредност свих предметних 
услуга за 2012., 2013. и 2014. годину буде минимално 20.000.000,00 динара, од чега је 
довољно имати минимум један пројекат који обухвата развој софтвера, пројектовање, 
дизајнирање и програмирање апликација и база података за Microsoft Windows server и 
Microsoft SQL Server DB и минимум један пројекат који обухвата развој софтвера, 
пројектовање, дизајнирање и програмирање апликација и база података имплементације 
информационог система из области енергетске ефикасности независно од њихове 
вредности.  
 
 
 
 

 


