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Предмет:  јавна набавка услуга у отвореном поступку - програмирање базе за 

енергетске прегледе и енергетски менаџмент за Норвешки пројекат 

 

Наручилац је дужан, према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Службени 

гласник РС”, бр. 124/12), 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 1: Обзиром да се ви као Наручилац у овом поступку трудите да обезбедите 

начело једнакости Понуђача, и да желите да условима из захтева обезбедите што бољу 

конкуренцију, молимо да уважите нашу молбу и да продужите рок за достављање 

понуде према овом захтеву до 03.10.2014. 

Нама као потенцијалном Понуђачи пуно би значило померање рока за предају понуде 

са 19.09. на 03.10.2014., јер бисмо до тада били у прилици да спремимо квалитетнију 

понуду. 

 

Одговор 1: Позив за подношење понуда објављен је 18.08.2014. године на Порталу 

Управе за јавне набавке portal.ujn.gov.rs и на интернет страници Наручиоца 

www.mrе.gov.rs  Истог дана упућен је захтев за објаву позива за подношење понуда на 

Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа према члану 57. став 2. 

Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС“, бр. 124/12, у даљем тексту 

Закон), за јавне набавке чија је процењена вредност већа од 5.000.000 динара за добра и 

услуге и 10.000.000 динара за радове. 

Такође, поштован је члан 95. став 1. тачка 2) Закона, који прописује рок за подношење 

понуда од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда ако процењена 

вредност јавне набавке није већа од износа из члана 57. овог закона. Рок за доставу 

понуда за предметни поступак је 17.09.2014. године до 10:00 часова, а отварање у 12:00 

часова, односно 30-ог дана од дана објаве позива за подношење понуда. 

Обзиром да смо као Наручилац поступили у потпуности по Закону сматрамо да смо 

обезбедили начело једнакости и  не можемо померити рок за предају понуда на основу 

вашег захтева. 

 

 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.mrе.gov.rs/

