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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:  
 

У циљу појашњења конкурсне документације у процесу јавне набавке услуга – 

програмирање базе за енергетске прегледе и енергетски менаџмент за Норвешки 

пројекат, молимо Вас за одговоре на следећа питања: 

На страници 25/45 Конкурсне документације наведено је да је потребно да понуђач 

оформи тим на челу са менаџером пројекта који ће у директном раду са радном групом 

за израду прописа за успостављање система енергетског менаџмента израдити финалну 

верзију пројектног задатка, а након одобрења пројектног задатка од стране 

Министарства, односно поменуте радне групе, понуђач ће изврши програмирање 

апликације и базе података, инсталацију, тестирање, додатне корекције, обуку 

корисника за рад и одржавање система. Улази ли време потребно за верификацију и 

одобрење пројектног задатка од стране Министарства у рок за извршење уговора или 

се рок за извршење уговора продужава за наведено време? 

 

Одговор 1:  
 

Укупно време заједно са израдом пројектног задатка са радном групом за израду 

прописа за успостављање система енергетског менаџмента, одобрењем пројектног 

задатка од стране Министарства наведен је на страни 25. конкурсне документације и 

износи 3 месеца. 

 

Питањe 2:  
 

На страници 31/45 Конкурсне документације наведено је да садржај који се односи на 

аналитику података и стандарде одржавања BP, мора бити дефинисан током израде 

детаљног дизајна у оквиру развоја SEM-BP од стране извођача за систем BP. 

Располаже ли Наручилац већ сада одређеним захтевима на аналитику података и може 

ли их доставити на располагање потенцијалним Понуђачима? 

 

 



 

 

Одговор 2:  

 

Ово питање је већ постављено и дат је одговор 5 који можете наћи на Порталу Управе 

за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs или на интернет страници Наручиоца: www.mre.gov.rs 

 

Питање 3:  

 

На страници 45/45 Конкурсне документације наведено је да извођач мора провести 

верификацију комплетности базе података и демонстрирати оперативност BP 

заинтересованим странама, укључујући MRE и OS. На који начин је потребно провести 

демонстрацију и које су заинтересоване стране 

 

Одговор 3: 

 

На страни 45. конкурсне документације наведено је шта се сматра под верификацијом 

комплетности базе података, а то је могућност потпуне употребе свих елемената које се 

налазе у техничкој спецификацији-пројектном задатку и њихове потпуне 

функционалности. Комплетност се доказује приказивањем оперативности наручиоцу – 

посла -  МРЕ и другим заинтересованим странама које ће Министарство накнадно 

одредити.  

 

Питање 4: 

 

Конкурсном документацијом сте, као доказ да је понуђач овлашћени „Microsoft“ 

партнер, тражили копију партнерског уговора са компанијом „Microsoft“. 

Контактирали смо канцеларију ове компаније за Републику Србију и добили одговор 

да иста не потписује уговоре са партнерским компанијама већ партнерски статус 

потврђује издавањем потврде о партнерском статусу. Да ли је потврда о партнерском 

статусу довољан доказ да је наша компанија овлашћени „Microsoft“ партнер? 

 

Одговор 4: 

 

Ово питање је већ постављано и дат је одговор 2 (питање 8) и одговор 3 (питање 4) који 

можете наћи на Порталу Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs или на интернет 

страници Наручиоца: www.mre.gov.rs 

 

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

