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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
               „Т Р Ж Н И Ц А“    
Жике Поповића бр.4, Нови Сад   
Број: 02-10/89 
Дана: 01. априла 2019. године 
Н О В И   С А Д 
 
 

ОДГОВОРИ  НА ПИТАЊА   
у вези  са припремањем понуде у поступку јавне набавке  

Набавка електричне енергије, ЈН бр. 6/2019 
 
 Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), обавештавамо вас о достављеним питањима заинтересованих 
лица и одговорима у вези са припремањем понуде. 
 
ПИТАЊА: 
 
 Поштовани, 
Обраћамо Вам се у вези са Вашим позивом за подношење понуда за набавку електричне 
енергије ЈН бр 6/2019 ЕЕ 
У оквиру конкурсне документације приложен је и модел Уговора, у коме постоји спорни 
чланови: 
  

1)  
Члан 5.  

Став 2. ИСПОРУЧИЛАЦ  сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне 
трошкове у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.   

Примедба: Једина законска обавеза снабдевача-испоручиоца јесте преузимање 
потпуне балансне одговорности за места  
примопредаје наручиоца-купца (дефинисано у  Закон о енергетици Члан 135  као и 
Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом члан 2).  
На какве се ризике мисли? За квалитет и непрекидност напајања је, по наведеним 
законима и правилима, надлежан Оператор преносне/дистрибутивне мреже.  
Предлажемо брисање спорних одредби 

 
2)  

Став 4. ИСПОРУЧИЛАЦ ће са Закупцем наведеног објекта / пословног простора 
закључити Уговор о продаји електричне енергије и уврстити га у своју евиденцију 
Закупца као крајњег Купца електричне енергије 

Примедба: Потписник Уговора је правно лице које преузима обавезе плаћања а 
међусобни односи закупца и закуподавца не могу бити предмет овога уговора. 
Предлажемо брисање спорне одредбе 
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3)  

Члан 6.   
ИСПОРУЧИЛАЦ  ће првог дана у месецу који је радни дан за НАРУЧИОЦА, на 
местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене 
потрошње електричне енергије за претходни месец. 
 
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. Тиме и усаглашавање  и размена 
докумената  
о усаглашавању постају беспотребно.  
Предлажемо брисање спорне одредбе 
 

4)  

Члан16.  
ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да НАРУЧИОЦУ обезбеди резервно снабдевање у складу 
важећим прописима којима се регулише област снабдевања електричном енергијом.  

Примедба: У складу са Законом о енергетици, за резервно снабдевање је надлежан 
искључиво резервни снабдевач кога одреди надлежно министарство.  
Члан 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. 
 

ОДГОВОРИ: 
 

1) Наручилац остаје при дефинисанoм ставу 2. члана 5. модела уговора.   
2) Наручилац прихвата примедбу и из модела уговора брише став 4. члана 5. 
3) Наручилац остаје при дефинисаном члану 6. модела уговора. 
4) Наручилац остаје при дефинисаном члану 16. модела уговора. 

 
 
 

  

ЗА НАРУЧИОЦА  
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

КОМИСИЈЕ 
 

_________________________ 
Драгослав Гавранчић 


