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NABAVKA DOBARA – ELEKTRIČNA ENERGIJA   

 
Na osnovu Dopisa o uočenim nedostacima i nepravilnostima u konkursnoj dokumentaciji od 
strane potencijalnog ponuđača, Komisija za javnu nabavku JN  I-1/19 u zakonskom roku, dostavlja 
potrebna pojašnjenja u skladu sa članom 63. ZJN: 
 
Pitanje: 
 

Poštovani/ne,  

Obraćamo Vam se u vezi sa Vašim pozivom za podnošenje ponuda za nabavku električne energije. U 
okviru konkursne dokumentacije priložen je i model Ugovora, u kome postoji nekoliko, po nama 
spornih članova 

 

Обрачун утрошене електричне енергије 

 

Члан 9. 

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. 

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. 

 

Резервно снабдевање 

 

Члан 12. 

Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 192, 193. и 
194. Закона о енергетици (''Сл. гласник РС'' 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. 

 
Odgovor: 
 

Komisija za JN I-1/19 smatra da je Vaša primedba opravdana te će izvršiti izmenu konkursne 

dokumentacije u delu Model ugovora odnosno izmeniće date članove u Modelu ugovora. 

 

 
Komisija za javnu nabavku br. JN I-1/19 

 

* dokument je važeći bez potpisa i pečata 
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