
 

 

         
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Апатин 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН 

Број: 404-598/2017-IV 

Датум: 14.09.2017. године 

Апатин 
Oдговор на допис са примедбама 

 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 44/2017 –  

„ Набавка електричне енергије за јавну расвету и широку потрошњу “ 
  

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015, 68/2015), 

Наручилац Општинска управа Општине Апатин објављује: 

 

Oдговор на допис са примедбама 

 

 

 Потенцијалн понуђач је  за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке ДОБАРА дана 

14.09.2017. године доставио је допис са примедбама: 

1. У Моделу уговора, члан 2 пише: 

„Период испоруке: 14 месеци од дана закључења уговора о потпуном снабдевању – од 00:00 до 24:00 „ 

Међутим, у члану 17. између осталог пише: 

„Уговор се закључује за период од 5 месеци рачунајући од дана закључења уговoра о потпуном Протеком 

времена на који је уговор закључен или утрошком расположивих средстава Купца, овај Уговор престаје да важи, 

о чему ће Купац обавестити Снабдевача. 

Молимо Вас да наведено усагласите. 

2. У Моделу уговора члан 5. пише 

„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.“ 

Међутим, на територији Србије очитавања бројила врши једино Оператор дистрибутивног система тј. ЕПС 

Дистрибуција. Стога предлажемо да се наведени део измени тако да гласи: Оператор дистрибутивног система ће 

првог дана у месецу који је радни дан за Крајњег купца, на местима примопредаје (мерна места) извршити 

очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец. 

3. У Моделу уговора члан 3. пише: 

„Купац се обавезује да плати Снабдевачу за 1 кWh активне електричне енергије цену, без ПДВ – а, у зависности 

од категорије потрошње:  

•Ниски напон ТГ4/4 - Активна МТ за 1 кWh по јединичној цени од……………... без ПДВ-а  

•Ниски напон ТГ4/4 - Активна ВТ за 1 кWh по јединичној цени од………..……. без ПДВ-а;“ 

Међутим, у структури цене понуђач уписује посебно цене за јавну расвету, за вишу тафиру, нижу тарифу и 

јединствену тарифу. Такође Вас молимо да наведено усагласите. 

Напомена: јавна расвета, широка потрошња и ниски напон су категорије потрошње, док су ВТ,МТ и ЈТ тарифе. 

 

Наручилац је усвојио примедбе заинтересованог понуђача и изменио Конкурсну документацију у Моделу 

уговора, у свему осталом конкурсна документација остаје непромењена. 

 

Комисија за јавну набавку бр. 44/2017 


