
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 54. став 12. и чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), објављујемо 

одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 

понуде  у отвореном поступку јавне набавке чији предмет су услуге, Набавка 

консултантских услуга  анализе пословања и управљања јавним предузећима, редни број 

јавне набавке ЈН ОС 1/2019. 

 

Питање: 

Обраћамо вам се у складу са конкурсном документацијом, тачка 14. Додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде. 

Наиме, детаљним читањем конкурсне документације приметили смо следеће: 

 Страна 12/38, тачка 9.2.1. Рок за извршење услуге, сматрамо да је направљена 

грешка у куцању приликом дефинисања формуле за израчунавање броја пондера 

за овај дефинисани елемент критеријума, па уместо:  

 

Број пондери по основу 

рока извршења услуге  
= 

40 х Понуђени рок извршења услуге 

Најкраћи рок извршења услуге 

 

сматрамо да треба да буде: 

 

Број пондери по основу 

рока извршења услуге  
= 

40 х Најкраћи рок извршења услуге 

Понуђени рок извршења услуге 

 
Одговор: 

Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица, те ће на страни 12 извршити 

измену конкурсне документације, конкретно подтачке 9.2.1. – Рок за извршење услуге, 

тако да иста гласи: 

 

„9.2.2. Рок за извршење услуге: 40 пондера 

У оквиру овог елемента критеријума вредноваће се рок за извршење услуге, 

под којим се подразумева временски период за извршење услуге, а који почиње да тече 

од момента истека рока за отпочињање извршења услуге а завршава се у моменту 

подношења извештаја о извршеној анализи пословања и управљања. Рок за извршење 

услуге не може да буде дужи од 15 радних дана од дана истека рока за отпочињање 

извршења услуге. 

Понуда са најкраћим роком извршења услуге вредноваће се са 40 пондера, а 

остале понуде по следећој формули: 
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Број пондери по основу рока 

извршења услуге  
= 

40 х Најкраћи рок извршења услуге 

Понуђени рок извршења услуге 

„ 

 

Овај одговор представља саставни део Конкурсне документације. 

 Наручилац ће одговор и измену конкурсне документације објавити на Порталу 

јавних набавки и својој интернет страници. 
 

 

 

Комисија за јавну набавку ЈН ОС 1/2019 

 


