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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 дописe са примедбама 

 

 

 Потенцијални понуђачи за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке ДОБАРА дана 

14.09.2017. године доставили је дописе са примедбама: 

Допис 1. 

У обрасцу бр.2 на страни 21 навели сте планирану потрошњу по категоријама – јавна расвета и широка потрошња 

у вишој, нижој и јединственој тарифи. Међутим, у моделу уговора у члану 3. где би требало уписати цену само се 

наводи за вишу и нижу тарифу, па Вас молимо да убаците и за остале категорије. 

  

Следећа примедба се односи на члан 7. модела уговора. Наиме, неке од ставки које сте навели као обавезе 

Снабдевача нису у надлежности Снабдевача већ Оператора система, у складу са важећим законским прописима, 

па Вас молимо да се то усклади. 

  

У члану 8. модела уговора наводи се начин обавештавања купца о измени цена и других услова снабдевања 

електричном енергијом.  Цене и услови које понудимо у конкурсној документацији важе за цео уговорени период 

испоруке и нису подлежне промени. Стога предлажемо да се из уговора избаци цео поменути члан. 

  

У члану 17. модела уговора наведено је да се уговор закључује на период од 5 месеци, а на страни 4. конкурсне 

документације, као и на страни 11. стоји да је период испоруке 14 месеци. Молимо Вас да прецизирате период 

испоруке и извршите потребне измене у конкурсној документацији. 

 

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

уговора, у свему осталом конкурсна документација остаје непромењена. 

 

Одговор:  

Наручилац је14.09.2017. пре Ваших примедби изменио конкурсну документацију у Моделу уговора којом су 

обухваћене ваше примедбе, осим примедбе везано за члан 8. Измењена конкурсна документација је у складу са 

Законом објављена на порталу и интернет страници Наручиоца.  

Везано за Вашу примедбу у члану 8. Наручилац остаје при свом ставу, а исти се неће примењивати уколико не 

буде долазило до промена услова и цена, како тврдите у Вашем допису, али с обзиром да се приликом 

подношења могу јавити и други понуђачи, Наручиоцу је неопходно да заштити своје интересе и предвиди ову 

могућност.  

 

Допис 2. 

Сугестија – у члану 3. требало би додати и место за унос јединствене тарифе ( која се наводи у обрасцу структура 

цене и за коју тражите понуду) 



 

 

1.Јавна расвета  

Предмет набавке 

Електрична 

енергија  

Јединица 

мере  

Оквирне 

процењене 

количине  

Једин.цена 

без ПДВ - а  

Једин.цена са 

ПДВ - ом  

Укупна 

цена без 

ПДВ - а  

Укупна цена 

са ПДВ - ом  

1 2 3 4 5 6 (3*4) 7 (3*5) 

Активна (Енергија  

Ниски напон) 

кWh 1.206.077кWh     

    УКУПНО:      

 

2.Широка потрошња  

Предмет набавке  

Електрична енергија  

Јединица 

мере  

Оквирне 

процењене 

количине  

Једин.мере 

без ПДВ -а  

Једин.мере 

са ПДВ - ом  

Укупна 

цена без 

ПДВ - а  

 Укупна цена са 

ПДВ - ом  

1  2  3  4  5  6 (3*4)  7 (3*5)  

Активна 

Енергија 

(Ниски 

напон)  

ВТ   kWh  144258 kWh          

МТ   kWh  49504 kWh          

Активна 
енергија 
(широка 
потрошња )  

ЈТ/ДУТ   kWh   175284 kWh          

      УКУПНО:      

  

 Наручилац  прихвата Вашу сугестију и у члану 3. Додаје се 

•Широка потрошња - Активна ЈТ/ДУТ за 1 кWh по јединичној цени од……….....без ПДВ-а; 

Тако да сада члан 3. Изгледа овако: 

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; 

•Широка потрошња - Активна ЈТ/ДУТ за 1 кWh по јединичној цени од……….....без ПДВ-а; 

•Јавна расвета - Активна МТ за 1 кWh по јединичној цени од………..……............без ПДВ-а;   

У цену из члана 1. овог члана уговора урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови  
приступа  и  коришћења  система  за  пренос  електричне  енергије,  трошкови  приступа  и  коришћења 
система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача 
ел.енергије. Акцизa за уторшену електричну енергију  ниje урачунатa у понуђену цену активне 
електричене енергије. 

Трошкове из става 3. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког месеца, 

на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника за приступ систему 



 

 

за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у 

складу са методологијама за одређивање цена објављених у ''Службеном гласнику РС''. 

 

Комисија за јавну набавку бр. 44/2017 


