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ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације  

 

На основу члана 63. ЗЈН Комисија Наручиоца у законском року је сачинила 

одговор/појашњење у отвореном поступку јавне набавке добара - електричне 

енергије за јавну расвету и семафоре за период од годину дана од дана 

закључења уговора ЈН бр. 04/2019 на питања потенцијалног понуђача упућеног 

дана 21.02.2019. године. 

 

Питање 1: У члану 6. модела Уговора пише: " Снабдевач 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. У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, 

односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак 

оператора преносног система" . 

Примедба је да је овај став непотребан, јер једини валидни податак о продатој 

количини енергије, на основу ког снабдевач законски сме и може да направи 

обрачун на крају месеца, јесте онај који пружа Оператор 

преносног/дистрибутивног система. Било каква додатна очитавања су сувишна и 

непотребна јер немају правну тежину. Тиме и усаглашавање и размена 

докумената о усаглашавању постају беспотребно  

Одговор 1: Наручилац је извршио измену Конкурсне документације тако што се 

члан 6. у моделу Уговора на страни 33/36 Конкурсне документације мења и сада 

гласи: 

 

" Обрачун уторшене електричне енергије ће се вршити у складу са Законом 
о енергетици. 
 На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун 
за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне 
енергије, обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених 
услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или 
информације из Закона о енергетици.  

Снабдевач рачун доставља поштом на адресу Наручиоца-Купца. " 
 
 
 
 

http://www.backapalanka.rs/


Питање 2: У складу са Законом о енергетици, за резервно снабдевање је 
надлежан искључиво резервни снабдевач кога одреди надлежно министарство. 
Члан 11. у моделу уговора је сувишан и са аспекта уговора, докле год важи овај 
уговор Наручилац има Снабдевача, тј. резервно снабдевање је и технички и 
правно немогуће. Потребно је избрисати овај члан.  

Одговор 2: Наручилац је извршио измену Конкурсне документације тако што је у 

моделу Уговора на страни 35/39 Конкурсне документације обрисао Члан 11. 

Досадашњи Чланови 12,13,14 и 15 у моделу Уговора постају чланови 11,12,13,14 . 

 

Наручилац је извршио Измену Конкурсне документације у складу са овим 

Одговорима/Појашњењима, те продужио рок за достављање понуда у складу са 

чланом 63. став 5 ЗЈН. 

 

Ове Одговоре/Појашњења објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца. 

 

 

 

 

Комисија за ЈН 

 

 

 

       


