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Предмет:  јавна набавка услуга у отвореном поступку - Одржавање EsriArcGIS 
софтвера – лиценци, техничка подршка, одржавање ЦИС ГИР-а и развој ИМИСА 
(енергетског информационог система), формирање базе података за нафту и гас као 
новог модула, ЈН 2/16. 
 
Наручилац је дужан, према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени 
гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), да у року од три дана од 
дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници. 
Питањe: У конкурсној документацији је дефинисано да се у оквиру Сектора за 
енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије изврши „Техничка подршка, 
одржавање и развој ИМИС система“. 
У оквиру развоја ИМИС система предвиђено је да се изврше конкретне активности на 
развоју ИМИС-а, по циљевима и по појединачним задацима. Такође предвиђено је да 
испоручилац достави Наручиоцу динамику развоја ИМИС-а, са активностима и 
задацима који ће бити урађени у свакој фази. 
Међутим, у табели цена нигде није предвиђено да се упишу задаци који ће бити предмет 
испоруке у оквиру развоја ИМИС-а са ценом или за упис цене по фазама или по 
кварталима. 
Због тога није јасно како ће се утврдити који део активности је извршен и у складу са 
тиме извршити плаћање извршених активности на развоју ИМИС-а? 
Напомињем да је код апликације за Сектор за нафту и гас, је раздвојена цена по фазама, 
тј активностима које је потребно извршити. 
 
Одговор: Није неопходно да се Табела 2 из Обрасца структуре цене, Сектора за 
енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије, страна 49 конкурсне 
документације мења, јер је потребно да се наведе цена за месец дана и укупна цена (за 
12 месеци) услуге. У Поглављу 5 конкурсне документације - Модел уговора, у члану 3. 
став 4. је дефинисано плаћање: „За услуге техничке подршке, одржавања и развоја 
ИМИС система, Добављач је у обавези да свака три месеца (квартално) сачини Извештај 
на који сагласност дају чланови радне групе представника Наручиоца задужени за 
праћење реализације уговора запослени у Сектору за енергетску ефикасност и 
обновљиве изворе енергије. Након добијене сагласности на Извештај, Добављач 
доставља уз Извештај и рачун Наручиоцу на основу кога се врши плаћање за услугу 
реализовану за наведени квартал.  
У оквиру техничке спецификације везане за Сектор за енергетску ефикасност и 
обновљиве изворе енергије дефинисани су задаци које је потребно реализовати. 
Консултант је у обавези да по потписивању Уговора у року од највише 15 дана достави 
Извештај о планираној динамици реализације задатака 2.2, 2.3, и 2.4.  


