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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 
Број:  1383/2 
06.03.2017. године 
П о ж а р е в а ц  
   

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

                                                                                                            
ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП  
1.1.18/2017 
 
Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку број ЈН ОП 
1.1.18/2017, Набавка  електричне енергије, ОРН 09310000  - електрична енергија, 
доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 03.03.2017. године у 12,27 часова 
заведен под бројем 1383, којим износи одређене примедбе на конкурсну документацију. 
 
ПРИМЕДБЕ: 
  
Обраћамо Вам се у вези са Вашим позивом за подношење понуда за набавку електричне 
енергије. У оквиру конкурсне документације приложен је и модел Уговора, у коме постоји 
неколико, по нама спорних чланова. 
   

Члан 6.2 
Накнада се обрачунава као производ укупно измерене активне електричне 
енергије у обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде која се утврђује 
у складу са прописима Републике Србије, изражене у дин/kWh. 

  
Акциза се не рачуна као производ kWh x накнада, већ се рачуна као укупан износ 
трошкова за електричну енергију (активна + мрежарина + накнада за ОИЕ) x 7,5% 
(стопа утврђена законом). 
Молимо за измену    

Члан 14. 
14.1. Поред обавеза наведених члановима овог уговора, снабдевач дужан да: 

  
Ø      не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због 
коришћења права на промену снабдевача, нити се може наметати додатне 
финансијске обавезе по том основу. 

  
Ø      наручиоца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне 
енергије, у складу са Законом о енергетици и правилима о промени снабдевача. 
Ø      пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке 
електричне енергије због неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне 
енергије, наручиоца претходно упозори да у року прописаним Законом измири 
доспеле обавезе, односно постигне споразум о извршавању обавезе. 
Ø      се придржава чланова 37. и 38. Уредбе о условима испоруке и 
снабдевања електричном енергијом (''Службени гасник РС'', бр. 63/13), због 
специфичности објеката наручиоца. 

  
Примедба:  Уколико Купац раскида уговор због коришћења права на промену 
снабдевача, неопходно је навести да ће Продавцу бити надокнадјена штета због 
неостварене добити. С обзиром да се електрична енергија купује унапред, било какав 
изостанак већ уговорене продаје, уколико дође до рецимо промена цена на доле, 
доводи до финансијског губитка.Из тог разлога је неопходно убацити у уговор да 
снабдевач има право на накнаду директне и индиректне штете услед једностраног 
раскида Наручиоца из разлога коришћења права на промену снабдевача. 
Такодђе, молимо вас да наведете на које ваше објекте/мерна места из тендерске 
документације се примењују чланови 37 и 38 Уредбе. 
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Члан 18. 
18.1. Снабдевач је дужан да наручиоцу обезбеди резервно снабдевање у складу са 

чланом 192-194. Закона о енергетици (''Службени гласник РС', бр. 145/14). 
  
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. 
  
 ОДГОВОР: 
 
1. Примедба заинтересованог лица која се односи на обрачун акцизе у складу је са 
позитивним прописима па се тачка 6.2. члана 6. Модела уговора брише. Наручилац нема 
увид у начин обрачуна осталих трошкова јер их дистрибутери никада не образлажу. 
 
2. Модел уговора за набавку електричне енергије начињен је у складу са објективним 
потребама наручиоца. По својој природи у питању је уговор по приступу код кога једна страна 
у потпуности одређује све елементе и услове уговора. Друга страна има само могућност да те 
услове прихвати или одбије у целости.  
Чланом 16. Модела уговора регулисани су случајеви неизвршавања уговорних обавеза и 
јасно је одређено у тачки 16.1. овог члана да су 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.  
 
3. Чланови 37. и 38. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом 
(''Службени гасник РС'', бр. 63/13), односе се на сва мерна места из табеле осим мерних 
места под редним бројем 4, 14 и 30. 
 
4.  Члан 18. Модела уговора није сувишан са становишта наручиоца. Право на резервно 
снабдевање крајњег купца електричне енергије регулисано је члановима 192-194.  Закона о 
енергетици (''Службени гласник РС', бр. 145/14), остварује се без захтева крајњег купца и 
почиње престанком уговора о снабдевању са ранијим снабдевачем који управо има обавезу 
да о дану престанка снабдевања благовремено обавести оператора система. 
 
 
Обзиром да је чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) прописано  да ако наручилац измени или допуни конкурсну 
документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је 
дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда, обавештавамо заинтересована лица да је рок за подношење понуда за 
ЈН ОП 1.1.18/2017, Набавка  електричне енергије, ОРН 09310000  - електрична енергија, 
продужен. 
 
Крајњи рок за подношење понуда је 15. март 2017. године до 10,00 часова. 
 
Радно време наручиоца за непосредно подношење понуда је сваког радног дана од 07,30-
15,30 часова. 
 
Јавно отварање понуда ће се обавити 15. марта 2017. године у 11,00 часова, у 
просторијама  ЈП “Топлификација“ Пожаревац, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2, 12000 
Пожаревац, канцеларија бр. 31 (сала за састанке - IV спрат) уз присуство овлашћених 
представника заинтересованих понуђача. 

 
Ово појашњење и измењену конкурсну документацију у складу са чланом 63. став 3. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац 
објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.tоplifiкаcijа.rs 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 


