
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО  

РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

        Број: 404-02-29/3/2014-08 

      Датум: 12.09.2014. године 

      Београд 
     

 

 

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:  
 

Молимо вас да одговорите на следеће питање везано за предметну јавну набавку, 

односно доставите појашњење: 

  

У конкурсној документацији се “Анализа података” се, као термин, појављује на 

четири места: 

  

На страни 26 Конкурсне документације, ставка 2, стоји:  

"Анализа података - У пројектном задатку, МРЕ ће припремити неколико врста 

информационих сервиса за ОС и локације које ће бити регистроване у будућности. 

Неопходне методе анализе података за информационе сервисе би требало да буду 

припремлјене у будућности."  

  

На страни 30 на слици 2.1-2 је уцртана “Анализа податка”  

  

На страни 31 на дијаграму се “Анализа података” помиње да је то “Задатак МРЕ”  

  

На страни 44 стоји:  

"О излазним подацима са сложенијим анализама требало би да разговарају МРЕ и 

извођач током израде деталјног дизајна",  

  

Питање:  

  

Из наведеног није јасно да ли је анализа података односно формирање окружења и 

имплементација софтверских механизама за анализу прикупљених података 

обухваћено пројектним задатком или је ово нешто што ће се радити “у будућности” – 

након завршетка пројекта? Да ли конкретни механизми за анализу прикупљених 

података треба да буду један од излаза из прве фазе пројекта, односно да ли су они 

резултат “разговора” који имају МРЕ и Извођач током израде детаљног дизајна? 



 

Уколико ово јесте један од излаза прве фазе пројекта, можете ли да појасните на какве 

се методе анализе података мисли? 

 

 

Одговор 1:  
 

Основни циљ израде базе података за енергетске прегледе и енергетски менаџмент је 

управо могућност анализе унетих података од стране Министарства, али и самих 

обвезника система.  

У конкурсној документација, тачка 2.1.4 Ток развоја БП, се наводи да база треба да 

омогући, између осталог, анализе потребне за систем енергетског менаџмента (СЕМ). 

На истој страни се наводи у графикону, Слика 2.1-3 Ток развоја БП, да податке, као и 

методу анализе треба да осмисли Министарство, а да затим извођач у сарадњи са 

Министарством осмисли софтверски механизам како би то могао да  омогући у оквиру 

предметне БП. Израда анализе треба да буде један од основних задатака у оквиру  прве 

фазе пројекта, односно израда пројектног задатка. С обзиром на наведено, у овом 

тренутку не постоје унапред дефинисане анализе. 

 


