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ГЕРОНТОЛОШКИ  ЦЕНТАР  "НОВИ САД" 
Фрушкогорска бр. 32,  21000  Н о в и   С а д 
Број: 2/11 
Датум: 14.02.2014. године 
 

 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације ЈН ОП 02/2014 бр.1 
              

Поводом  писмено, електронским путем постављеног  питања за појашњење конкурсне 

документације ЈН OП 02/2014 упућене 13.02.2014. године  у складу са чланом 63. став 3. Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012), достављамо следеће одговоре: 

Питање: КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА: 

На страници 4, тачка 3.3. је наведено: 
 „Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду 
тржиштима електричне енергије („Службени гласник РС“ 120/2012), Правилима о раду 
преносног система и изменамаи допунама Правила о раду преносног система („Службени 
гласник РС“ бр. 3/2012), Правилима о раду дистрибутивног система, Закона о енергетици 
(„Службени гласник РС“ бр.57/2011,80/2011-испр., 93/2012 и 124/2012) и Уредбе о условима о 
испоруци и снабдевању електричном енергијом („Службени гласник РС“, бр.63/2013).“  
Ово не одговара законским одредбама. Снабдевач се не може обавезати да врста и ниво 
квалитета испоручене електричне енергије буде у складу са Правилима о раду преносног 
система ("Сл. гласник РС" бр. 55/08 и 3/12) ) и Правилима о раду дистрибутивног система и 
Уредбе о условима испоруке електричне енергије.  
У складу са одредбама члана 71 и 76 Закона о енергетици ( „Службени гласник РС", бр. 80/11 
са изменама и допунама) и подзаконских аката, који важе на подручју тржишта електричном 
енергијом за ниво квалитета испоручене електричне енергије, сигурност испоруке и континуитет 
те поуздан рад система је задужен Оператор преносног и дистрибутивног система, па се то не 
може написати као обавеза снабдевача, јер није у складу са законским одредбама.  
То исто важи и за дикције 3. и 4. става 2. члана уговора и први став 9. члана уговора. 
 
             Одговор: 

Сходно  примедбама упућеним у Питањима за Комисију за јавну набавку добара – 
електричне енергије ЈН ОП 02/2014 бр.36/1-2014 од 13.02.2014. године сачињeне су измене 
Конкурсне документације које су одмах објављене на Порталу јавних набавки и на сајту 
Геронтолошког центра „Нови Сад“.  

Наводи у делу 3  конкурсне документацију тачка 3.3 нису мењани јер у наведеном делу, 
наручилац није обавезао понуђача да  врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије 
буде у складу са Правилима о раду преносног система ("Сл. гласник РС" бр. 55/08 и 3/12) ) и 
Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке електричне енергије, 
али у делу 7. Конкурсне документације Образац 5. Модел уговора где наручилац јесте обавезао 
понуђча Комисија за јавне набавке сачинала је измене, односно прихватила ваше примедбе. 

 
Питање: РОК ИСПОРУКЕ                       
На страници 4, тачка 3.4. је наведено:  
» Уговор се закључује на одређено време за период од једне године од дана закључења, 

у времену од 00:00х -24:00х.«  
Молимо вас да се дикција периода испоруке усклади са одредбама закона, па 

предлажемо да гласи: „Период испоруке: 12 месеци од дана закључења уговора односно од 
датума ваљаног укључена обрачунског мерног места у билансну групу снабдевача од 00: 00 х 
до 24:00х“.  

Исто се односи и на текст на 16. страници, тачка 6.14. и у 13. члану уговора. 
 
Одговор: 
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Сходно  примедбама упућеним у Питањима за Комисију за јавну набавку добара – 
електричне енергије ЈН ОП 02/2014 бр.36/1-2014 од 13.02.2014. године сачиењне су измене 
Конкурсне документације које су одмах објављене на Порталу јавних набавки и на сајту 
Геронтолошког центра „Нови Сад“ 
 

Питање:   ЦЕНА                    
На страници 15, тачка 6.13. је наведено:  
„Предрачун и приказ структуре трошкова морају доказивати да цене у понуди покривају 

трошкове које понуђач има у реализацији набавке.“  
Обзиром да се куповина електричне енергије решава путем јавног конкурса и као таква 

подлеже условима тржишта електричне енергије не разумемо у потпуности захтев, јер 
снабдевач на темељу понуде осигурава фиксну продајну цену искључиво за електричну 
енергију за раздобље трајања уговора. У ту фиксну цену електричне енергије, коју слободно 
договарају купац и снабдевач нису и не могу бити укључени порез на додатну вредност, 
трошкови приступа преносном и дистрибутивном систему, трошкови посебне накнаде за 
подстицај коришћења електричне енергије од повлашћеног произвођача, евентуални други 
порези, доприноси, додаци и накнаде које одређују надлежне државне институције, а које купцу 
на темељу прописа мора зарачунати снабдевачу.  

Наведене елементе, који нису укључени у јединичну фиксну цену, сагласно законским 
прописима снабдевач зарачунава купцу. На промене тих елемената снабдевач нема утицаја, па 
зато те ставке не могу бити део фиксне продајне цијене електричне енергије, него их снабдевач 
/ продавац обрачунава купцу увек у важећим износима.  

Узимајући у обзир тај коментар и у интересу јасне понуде молимо вас, да се из 
дефиниције цене изузме та поставка и да дикција одређивања цене буде јасно написана, па 
предлажемо, следећи текст у оквиру дефинисања цене:  

»Јединична цена мора да буде исказана у динарима, и исказује се по јединици мере и то 
у дин/кWх.  

Утврђена јединична цена је фиксна за све време трајања уговора. У утврђену јединичну 
цену је укључена цена балансне одговорности, нису па урачунати:  

• Порез на додатну вредност (ПДВ),  
• Трошкови приступа преносном и дистрибутивном систему 

 
Одговор: 
Сходно  примедбама упућеним у Питањима за Комисију за јавну набавку добара – 

електричне енергије ЈН ОП 02/2014 бр.36/1-2014 од 13.02.2014. године сачиењне су измене 
Конкурсне документације које су одмах објављене на Порталу јавних набавки и на сајту 
Геронтолошког центра „Нови Сад“ 

 
Питање:   ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА                     
У тачки 6.10. се наводи следеће:  

„Понуђач је у обавези да достави додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза – 
бланко соло меницу, регистровану у Регистру меница НБС, са меничним овлашћењем и депо 
картоном, у вредности од 15% од понуђене цене без пдв, са роком трајања колики је и рок за 
испуњење обавезе понуђача.“, а 

у тачки 6.23. се наводи: Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред 
осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет 
јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне 
вредности уговора и у динарима без пдв, са навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од 
дана окончања реализације уговора. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи 
(поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), 
предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне 
вредности уговора и у динарима без пдв, са навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од 
дана окончања реализације уговора.  
Менично писмо/овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације, део 7. Обрасци. 
Молимо вас да у оквиру документације ускладите висину меничног писма/овлашћења. 
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Одговор: 
Наручилац остаје при наводима из конкурсне документације јер је се у делу 6. конкурсне 

документације, УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ наводе две врсте 
средства обезбеђења, и то  

 у тачки 6.10 Негативне референце, стр.14/36. 
Према члану 8 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 29/2013) 
Упутство понуђачима како да сачине понуду поред осталих података садржи и захтев у погледу 
додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није 
истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, члан 8 став 1 тачка 16. горе 
поменутог Правилника. 
Стога је наручилац у тачки 6.10 став други, навео: «Ако предмет јавне набавке није истоврсан 
предмету за који је понуђач добио негативну референцу, Наручилац захтева додатно 
обезбеђење испуњења уговорних обавеза.» и у ставу трећем и четвртом наручилац даље 
појашњава свој захтев уколико је понуђач на списку негативних референци Управе за јавне 
набавке. 

 у тачки 6.23 Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 
обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева, стр.18/36  

Наручилац навди неопходност достављања  средства обезбеђења којим понуђач обезбеђује  
добро  извршење посла, односно обезбеђује извршење свих уговорних обавеза  (предаје само 
понуђач коме је додељен уговор и то приликом закључења уговора, НЕ ПРЕДАЈЕ СЕ УЗ 
ПОНУДУ). 
 

Питање: УГОВОР 
Молимо вас да размотрите следеће измене у моделу уговора:  
Члан 2 – сагласно питању број 1  
Члан 3 – Цена електричне енергије  - Молимо вас да размотрите текст првог става у смислу:  
„Укупна оквирна уговорна вредност (без ПДВ, трошкова приступа мрежи, накнада за потицање 
производње и могућих других намета одређених од стране надлежних државних институција) 
износи __________________ динара (словима _______________________________________)  
Члан 4: Молимо вас да размотрите брисање дикције трећег и четвртог става, јер ниједан од тих 
захтева не спада у законску обавезу снабдевача него искључиво у подручје рада оператора 
система.  
Члан 7. Члану седам да се дода нов став који гласи:  
„У случају да Купац једнострано раскине уговор, Снабдевач има право купцу зарачунати све 
трошкове настале због накнадне продаје унапред закупљене оквирне уговорне количине 
електричне енергије за потребе купца у периоду уговора.“  
Сматрамо да уговор мора одражавати уравнотежен послован приступ.  
Члан 8 Молимо вас да нам објасните одредбу члана 8. модела уговора, «Снабдевач је дужан 
да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146. Закона о енергетици 
("Сл.гласник РС" бр. 57/2011)«, с обзиром да ту услугу може пружити само Резервни снабдевач, 
који је одређен од стране Владе Републике Србије.  
Члан 9. Сагласно питању број 1. Члан 10: Сагласно питању број 1. 
 

Одговор: 
Сходно  примедбама упућеним у Питањима за Комисију за јавну набавку добара – 

електричне енергије ЈН ОП 02/2014 бр.36/1-2014 од 13.02.2014. године сачиењне су измене 
Конкурсне документације које су одмах објављене на Порталу јавних набавки и на сајту 
Геронтолошког центра „Нови Сад“  

Наручилац није у могућности да измени члан 7 Средство финансијског обезбеђења и 
члан 10 Мере заштите, те остаје при наводима из предметне конкурсне документације. 

                                                               
                                                                                                                                                   
                                                                                                       Комисије за ЈН OП 02/2014 


