
Република Србија 

Општина Неготин 

Одељење за буџет, финансије  

и локалну пореску администрацију  

Број: 4042- 1/2019– II/04 

Датум: 22.03.2019. године 

Неготин     

                       

Наручилац, Општина Неготин, Комисија за јавну набавку број 1/2019, на основу 

члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС„ број 68/2015) даје : 

 

  I  ОБЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

За јавну набавку број 1/2019 у отвореном поступку 

зa доделу Уговора о јавној набавци добара- набавкa  електричне енергије 

обликоване по партијама: 

Партија 1. за јавну расвету на територији општине Неготин и семафора 

Партија 2. за потрошњу електричне енергије за канцеларије и објекте 

 

 

Један од потенцијалних понуђача поставио је следећа питања: 

 

1.       Примедбе се односе на оба модела уговора тј. за партију 1 и партију 2. 

 

Место испоруке 

Члан 4. 

Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са  

преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке 

Примедба: Једина законска обавеза снабдевача-испоручиоца јесте преузимање 

потпуне балансне одговорности за места примопредаје наручиоца-купца 

(дефинисано у  Закон о енергетици Члан 135  као и Уредба о условима испоруке 

и снабдевања електричном енергијом члан 2). На какве се ризике мисли? За 

квалитет и непрекидност напајања је, по наведеним законима и правилима, 

надлежан Оператор преносне/дистрибутивне мреже. 

Предлажемо брисање спорне одредбе. 

 

Одговор: Брисаће се спорна одредба и изменити конкурсна документација 

 

Обрачун утрошене електричне енергије  

Члан 5. 

 

Снабдевач ће на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање 

количине остварене потрошње електричне енергије  за претходни месец. 

  

Примедба: једини валидни податак о продатој количини енергије, на основу ког 

снабдевач законски сме и може да направи обрачун на крају месеца, јесте онај 



који пружа Оператор преносног/дистрибутивног система. Било каква додатна 

очитавања су сувишна и непотребна јер немају правну тежину. Тиме и 

усаглашавање  и размена докумената о усаглашавању постају беспотребно. 

Потребно је избрисати спорне ставове. 

 

Одговор: Брисаће се спорна одредба и изменити конкурсна документација 

 

Резервно снабдевање 

  

Члан 10. 

  

Наручилац има право на резервно снабдевање у складу са одредбама чл. 145. и 

146. Закона о енергетици. 

 

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: Брисаће се овај члан и изменити конкурсна документација 

 

2.       Примедбе на тендерску документацију 

 

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

   

1. Критеријум за доделу уговора 

  

Избор најповољније понуде за партију 1 и 2 ће се извршити применом 

критеријума „Најнижа понуђена цена“.   

 

Примедба: Пошто је наведено да је могуће понуде слати одвојено за обе партије 

као и заједно. 

Потребно је јасно навести критеријум за доделу уговора тј. да ли се критеријум 

односи посебно на сваку партију или збирно на обе партије у ком случају би 

било потребно изменити критеријум за доделу уговора у „ Најнижа укупна 

понуђена цена за обе партије“. 

 

Одговор: Критеријум за доделу уговора како за партију 1, тако и за партију 2 је 

„Најнижа понуђена цена“. У обрасцу понуде је одвојена партија 1 и 2, такође 

постоје и два одвојена уговора засебно.  

 

3. (ОБРАЗАЦ 2) 

  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 



  

Примедба: У тендерској документацији не постоји образац структуре цене. 

 Одговор: Постоји образац, у оквиру овог обрасца кориговаће се табела и 

изменити конкурсна документација. 

 

Комисија за јавну набавку број 1/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


