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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
               „Т Р Ж Н И Ц А“    
Жике Поповића бр.4, Нови Сад   
Број: 02-11/52 
Дана: 04. марта 2020. године 
Н О В И   С А Д 
 
 

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

Набавка електричне енергије, ЈН бр. 3/2020 
 
 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: 
 
Постављамо питање у вези закључења уговора тј. о периоду снабдевања електричном 
енергијом?  

 
У Уговору на страни 31/37 у члану 18. ПОЧЕТАК ПРИМЕНЕ И ТРАЈАЊЕ 

УГОВОРА  стоји: 
„Овај уговор примењује се од дана престанка важења Уговора о набавци електричне 

енергије бр. 02-11/109 који је Наручилац закључио 15.04.2019. године, а најкасније од 
16.04.2020. године. 

Уговор се закључује на одређено време и важи 12 месеци,  с тим да његово важење 
престаје, уколико дође до ранијег утрошка укупно уговорене вредности из члана 3. став 1. 
овог уговора.“ 

 
У уговору на страни 28 члан 6. „ОБРАЧУН  УТРОШЕНЕ  ЕНЕРГИЈЕ“ стоји: 
„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.  

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете 
електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног 
система.  

На основу документа о очитавању утрошка, ИСПОРУЧИЛАЦ издаје НАРУЧИОЦУ 
посебан рачун за испоручену електричну енергију за свако од мерних места која су предмет 
овог уговора. 

Рачун из претходног става 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.  

Снабдевач рачун доставља путем поште.“ 
 
Обзиром да су редовна читања Оператора дистрибутивног система ОДС почетком 

месеца, (како сте и навели у Вашем уговору члан 6, где сте навели да ИСпоручилац очитава 
бројила – Ово је искључива надлежност ОДС-а те бисте требали ово и изменуити у члану 6 
уговора) и да ОДС доставља читања Испоручиоцу за месечни период, на основу којих 
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Испоручиоц израђује фактуру и доставља купцу, молимо Вас да у члану уговора извршите 
измену у домену почетка реализације уговора и домену надлежности Испоручиоца. 
Почетак реализације уговора не треба да буде са датумом закључења (потписивања), већ 
почетак реализације уговора треба да буде са датумом првог очитавања ОДС-а тј. од првог 
дана у наредном месецу од датума потписивања, а завршетак са последњим даном у 
месецу када истиче уговор или од успешно спроведене процедуре промене снабдевача. 
 
Образложење 
Снабдевач је у законској је обавези да пренесе податке које је добио од ОДС-а на фактуру. 
Дакле никаква апроксимација и дељење потрошње на 10.,15., 20.... у месецу нису законски 
дозвољене, уколико нам ОДС није доставио тај податак. 
Уколико Баш инсистирате на почетак уговора средином месеца, Ви сте у обавези да 
благовремено обавестите ОДС о потреби ванредног читања због почетка реализације новог 
уговора. Обзиром да ово није једноставна операција за ОДС, предлажемо почетак 
снабдевања електричном енергијом код већ постојећег снабдевача, буде први дан у месецу 
наредног месеца након закључења уговора, и завршетак уговора са последњим даном у 
месецу, у месецу истека уговора. 
 
Молимо Вас да тачно прецизирате почетак периода снабевања електичном енергијом који 
би трајао максимално 12 месеци или до истека финансијских средстава. 
 
ОДГОВОР: 
 

1) Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица о домену надлежности 
Испоручиоца те брише став 1. и 2. члана 6. модела уговора. Такође прихвата и 
сугестију о почетку реализације уговора, па у члану 18. став 1. модела уговора као 
почетак примене уговора одређује 01. април 2020. године, односно први дан у 
наредном месецу, рачунајући од дана закључења уговора, а за завршетак последњи 
дан у месецу када истиче уговор.  

 
 

 
 

  

ЗА НАРУЧИОЦА  
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 
_________________________ 

Душко Корица 


