
7138/1   од   08.08.2016.  
 
Питања: 
 
1.      У члану 11. стоји да је Понуђач дужан да изврши очитавање утрошка 
електричне енергије за претходни месец. По Закону о енергетици као и Уредби о 
условима испоруке и снабдевања електричном енергијом, једини валидни податак, 
на основу ког снабдевач (Понуђач) сме да направи обрачун на крају месеца, јесте онај 
који пружа Оператор преносног/дистрибутивног система. Било каква додатна 
очитавања су сувишна и немају правну тежину. Мишљења смо да споменути члан, 
као и члан 4 Уговора о снабдевању (у коме се се наводи да очитавање врши добављач) 
треба изменити. 
 
2.      У ставци VI -  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ 
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА стоји да: „Понуђач није дужан да доставља доказе који 
су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет 
страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни“.  Да ли се то односи и 
на Услов из члана 75. став 1. тачка 5. ЗЈН, везан за важећу дозволу надлежног органа, 
у овом случају лиценцу за снабдевање електричном енергијом коју издаје Агенциа за 
енергетику Републике Србије. Питање се односи на Потврду Агенције о важности 
издате лиценце. Наиме, на интернет страници 
Агенције http://www.aers.rs/Index.asp?l=1&a=534&tp=Zanpra налази се валидни и 
ажурни списак важећих, као и привремено и трајно одузетих лиценци. Ажурност и 
валидност података је законска обавеза Агенције. Узевши ово у обзир, да ли ће се 
навођење интернет странице сматрати валидним доказом о важности издате лиценце? 
 
3.      у члану 18. Уговора треба дефинисати и период снабдевања. Обзиром да 
процес промене снабдевача може трајати и до 21 дан (а предуслов за започињање 
поступка промене јесте потписан уговор), требало би да стоји да „у случају промене 
снабдевача, испорука ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 h сваког дана од 
дана завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила), у 
периоду од 12 месеци од дана промене снабдевача (или 12 месеци од дана 
потписивања уговора). 
 
4.      такође у члану 18. стоји да Уговор престаје да важи утрошком расположивих 
средстава Наручиоца из члана 3. став 1. тачка 1. С обзиром да су сви зависни 
трошкови, иако дефинисани ценовником и уредбама надлежних органа, ипак 
подложни промени (нико не гарантује да се ПДВ стопа или акциза неће повећати, 
или да цене приступа и коришћења преносне/дистибутивне мреже неће бити 
мењане), укупни трошкови не могу бити јасно дефинисани, те сматрамо да овај став 
треба или обрисати, или да се приликом одређивања укупне вредности Уговора у 
члану 3. став 1а узме у обзир и одређена резерва (да планирана средства буду већа). 
 
 
Одговори на постављена питања: 
 
1. Конкурсна документација је измењена.           



 
2. Достављање доказа о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о 
јавним набавкама врши се достављањем: 
  -Важеће лиценце за обављање енергетске делатности снабдевања електричном 
енергијом на тржишту електричне енергије, издате од Агенције за енергетику РС, 
као и  
  - Потврде Агенције о важности издате лиценце, издате после објављивања позива 
за подношење понуда на Порталу јавних набавки.  
Аналогно томе да овај кумулативни доказ не може да се доказује ни достављањем 
изјаве, тако и навођење интернет странице где наручиоц не види тражену потврду 
агенције о важности издате лиценце издату после објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки не може да се прихвати. 
 
3. Конкурсна документација је измењена.           
  
4. У моделу уговора остаје да Уговор престаје да важи истеком рока на који је 
закључен или утрошком расположивих средстава Наручиоца из члана 3. став 1. 
тачка 1. овог уговора. Одређена резерва није могућа. 
Уговором се уговара укупна вредност без ПДВ-а. Накнада се утврђује на основу 
јединичних цена без ПДВ-а, а према оствареној потрошњи електричне енергије. 
Реченица да наручилац искључује могућност повећања цене односи се на понуђену 
цену без ПДВ-а.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


