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Велико Градиште 

 

 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, један од потенцијалних 

понуђача обратио се Наручиоцу са захтевом за појашњење  конкурсне документације за 

набавку и испоруку електричне енергије, редни број ЈН 8/2017, а Наручилац на основу 

члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, на постављена питања даје следећи одговор: 

 

ПИТАЊЕ: 

  

Obraćamo Vam se u vezi sa Vašim pozivom za podnošenje ponuda za nabavku električne energije 

broj 8/2017. U okviru konkursne dokumentacije priložen je i model Ugovora, u kome postoji 

nekoliko, po nama spornih članova. 

  

Члан 6.  

Добављач ће првог дана у месецу који је радни дан за купца, на местима примопредаје 

(мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за 

претходни месец , а о чему ће сачинити записник. 

  

 Primedba: jedini validni podatak o prodatoj količini energije, na osnovu kog snabdevač zakonski 

sme i može da napravi obračun na kraju meseca, jeste onaj koji pruža Operator 

prenosnog/distributivnog sistema. Bilo kakva dodatna očitavanja su suvišna i nepotrebna jer nemaju 

pravnu težinu. Time i usaglašavanje  i razmena dokumenata o usaglašavanju postaju 

bespotrebno. Potrebno je izbrisati sporne stavove. 

   

Члан 10. 

             Добављач је дужан да Наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 

192. Закона о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014). 

  

  

Primedba: U skladu sa Zakonom o energetici, za rezervno snabdevanje je nadležan isključivo 

rezervni snabdevač koga odredi nadležno ministarstvo. Član je suvišan i sa aspekta ugovora, dokle 

god važi ovaj ugovor Naručilac ima Snabdevača, tj. rezervno snabdevanje je i tehnički i pravno 

nemoguće. Potrebno je izbrisati ovaj član. 

   

Molimo vas da uvažite navedene primedbe. 

 

ОДГОВОР: 

 

Конкурсна документација у делу 7. Модел уговора садржи члан 6. који гласи:  

„У вредност уговора, нису урачунати трошови приступа и коришћења система за 

пренос електричне енергије, трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију 

елекричне енергије, накнада за подстицај повлашћених произвођача ел. енергије, као ни 

акциза за утрошену електричну енергију. 



  

 

 

Трошкове из става 1. овог члана уговора, Добављач ће, у оквиру рачуна , фактурисати 

Наручиоцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје 

Наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и 

ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са 

методологијом за одређивање цена објављених у „Службеном гласнику РС“.“ 

 

Такође у члану 2. Модела уговора налази се одредба „у свему у складу са свим 

важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне 

енергије.“ 

 

Полазећи од наведеног, Комисија за јавне набавке остаје при датом моделу уговора. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 
 

 

 

 

 

 


