
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2016-56 

Дана: 13.09.2016. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – набавка и испорука електричне енергије доставља  

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 
 

Питање 1: Прво питање је везано за рок за доставу података, обзиром да је на првој страни наведено 

да је рок 16.09.2016. а на страни 44, као и на Порталу јавних набавки пише да је рок 19.09.2016. 

Молимо за појашњење. 

 

Одговор 1: у питању је штампарска грешка, рок за доставу понуде је 19.09.2016. како је наведено на 

Порталу јавних набавки. 

 

Питање 2: Друго питање је везано за Образац понуде, ставка 5 на страни 28, односно 5.1 на страни 

30 тендерске документације, где постоје табеле у којима су наведене накнаде. Као што и сами знате 

ови трошкови, односно јединичне цене су регулисани уредбама и законима Министарства 

енергетике, односно Агенције за енергетику Републике Србије. У Јавној набавци нису нигде ни 

наведене обрачунске величине неопходне за прорачун мрежарине, тако да сматрамо да је неопходно 

избацити ове табеле из Образаца понуде. 

  

Одговор 2: Прихватамо примедбу, биће извршена измена конкурсне документације. 

 

Питање 3: У истим ставкама 5 и 5.1, као и у чланвима 5 и 15, Уговора је наведено да је период 

испоруке 12 месеци од потписивања уговора. Треба имати у виду да је законски рок за промену 

снабдевача 21 дан, тако да период испоруке треба да буде 12 месеци од дана законске промене 

снабдевача. 

  

Одговор 3: Прихватамо примедбу, биће извршена измена конкурсне документације. 

 

Питање 4: У оквиру конкурсне документације приложен је и модел Уговора, у коме постоји 

неколико, по нама спорних чланова.  

  

Члан 5 и 15 - већ наведене примедбе 

  

Члан  5 и 6 

  

Пимедба: Погрешно је наведена количина енергије. 

  

Члан 8  

  

Добављач ће првог дана у месецу који је радни дан за Наручиоца факсом доставити податке о 

продатој количини електричне енергије за претходни месец (документ о усаглашавању), и исти мора 

бити саставни део рачуна.  

Наручилац је дужан да потписан и оверен документ о усаглашавању, путем факса врати Добављачу.  

  

  



Примедба: 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.  Тако да је и део о усаглашавању непотребан. 

  

Члан 13  

  

Наручилац ће активирати меницу из члана 12. овог Уговора у случају да Добављач не испоручи 

електричну енергију под условима и на начин утврђеним чланом 5. овог Уговора.  

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, 

уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са 

законом.  

  

  

Примедба:  везан за последњи став Члана 6.: квалитет испоруке, односно испуњеност свих техничких 

параметара везаних за испоруку електричне енергије (напон, фреквенца, континуитет испоруке), је у 

надлежности оператора дистрибутивног система којем мерна места припадају. Снабдевач нити може, 

нити има могућности да утиче на квалитет испоруке. Једина законска обавеза снабдевача јесте 

преузимање потпуне балансне одговорности за места примопредаје наручиоца-купца. 

  

Члан 16.  

  

..... Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена 

законских прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода буџета, те 

стога наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења. У случају раскида 

уговора из горњег става Наручилац ће добављачу исплатити све трошкове које је имао до датума 

раскида уговора.  

  

Примедба:  

Обзиром да добављач нема утицаја на наведене разлоге које могу довести до једностраног раскида, 

неопходно је убацити у уговор да добављач има право на накнаду директне и индиректне штете 

услед једностраног раскида Наручиоца из наведених разлога. Електрична енергија се купује унапред, 

и било какав изостанак већ уговорене продаје, уколико дође до рецимо промена цена на доле, доводи 

до финансијског губитка. 

 

Одговор 4: Прихватамо наведене примедбе, биће извршена измена конкурсне документације. 

 

Питање 5: На последњој страни модела уговора стоји:   

Понуђач може модел уговора само потписати и печатирати и тиме потврђује да прихвата наведени 

модел 

Молимо за појашњење, обзиром да је нејасно да ли је неопходан и потпис и печат? 

 

Одговор 5: Потпис и печат су неопходни, а попуњавање празног простора у моделу уговора није 

обавезно. 

 

 

                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                   Павле Поповић с.р. 


