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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке добара – набавка електричне енергије  

шифра: ОП-7/2018 

 

 

Наручилац је дана 21.06.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, 

примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације 

за јавну набавку добара – набавка електричне енергије, шифра: ОП-7/2018. 

 

Питање 1: “У конкурсној документацији за ел.енергију захтевате: 

1. Средство финансијског обезбеђења за отклањање неодостатака у гарантном року у 

виду регистроване бланко соло менице која мора бити евидентирана у Регистру меница 

и овлашћења Народне банке Србије.  

С обзиром да захтевате и меницу за Добро изврше посла коју  наручилац може 

уновчити у случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором, а како до сада наручиоци нису захтевали Средство финансијског 

обезбеђења за отклањање неодостатака у гарантном року за електричну енергију и исто 

нисмо достављали, молимо Вас за појашњење.“ 

Питање 2: “ На страни 16. конкурсне документације навели сте следеће: 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

УПОНУДИ  

У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о 

јавној набавци.  

Наиме, у складу са Законом о енергетици понуђач даје понуду - цену за активну 

електричну енергију са трошковима балансирања, док у цену нису урачунати трошкови 

приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и 

коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај 

повлашћених произвођача електричне енергије, нити трошкови акцизе.   

У складу са горе наведеним, потребно је додати следеће:   

Понуђена цена обухвата цену активне електричне енергије са трошковима 

балансирања, док  у цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за 

пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за 



дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених 

произвођача електричне енергије, нити трошкови акцизе.   

Tрошкове услуге приступа и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије, 

трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача, трошкови акцизе и друге 

зависне трошкове, у оквиру рачуна понуђач ће фактурисати сваког месеца, на основу 

обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за 

приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за 

дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа 

систему за дистрибуцији електричне енергије објављеној у Службеном гласнику 

Републике Србије, односно у складу са методологијама за одређивање цена објављених 

у Службеном гласнику Републике Србије.“ 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 22.06.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор 1: Приликом сачињавања конкурсне документације је начињена 

техничка грешка. 

Наручилац ће начинити измене конкурсне документације у делу V  УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА 

ПОНУДЕ став 8. тачка 8. у делу 10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ 

ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА, став 1. тачка 3. и став 2. тачка 2, као и  XIII ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О 

ПРЕДАЈИ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ 

НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ, чиме ће избрисати овај услов у погледу 

средства финансијског обезбеђења. 

Одговор 2: Наручилац ће сачинити измену Конкурсне документације у делу 9. 

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ,  у делу VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ и у делу  XI МОДЕЛ УГОВОРА. 

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  
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