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Г О Л У Б А Ц 

 

 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручиоцу се обратило заинтересовано 

лице са захтевом за додатним информацијама или појашњењењима конкурсне документације за 

јавну набавку број: 18/2020 – Набавка и испорука електричне енергије,  са следећим питањима: 

 

 1. Питање:  

Односи се на период снабдевања електричном енергијом ? 

 Молимо вас да прецизирате период снабдевања електричном енергијом (период треба да се 

прецизира на следећи начин нпр. од 01.08.2020. до 31.07.2021.године). 

 

  Комисија Наручиоца, на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, даје следећи 

Одговор: 

 Наручилац је конкурсном документацијом и моделом уговора одредио најбитније елементе 

који су на страни наручиоца а то је: да период испоруке ел. енергије траје непрекидно 12 месеци од 

00:00 до 24:00 часа почев од дана заврешетка законске процедуре промене снабдевача, као и 

обавезна могућност резервног снабдевања у скалду са Законом о енергетици. 

 Календарска одредница везана за одређене датуме, за наручиоца није битна одредница, тако 

да се испорука ел. енергије по овој јавној набавци односи на период од 01.10.2020. до 30.09. 2021. 

године. 

 

2. Питање: 

Односи се на техничку спецификацију мерних места. 

 Као Ваш тренутни снабдевач приметили смо да сте у техничкој спецификацији за јавну расвету 

изоставили мерно место  5186190043 - Радошевац. 

 

 Наше питање гласи;  Да ли ово мерно место одјављујете или је дошло до техничке грешке, и ипак 

желите да задржите и ово мерно место? 

 

 Комисија Наручиоца, на основу члана 63. став 3. Закона, на постављено питање, даје следећи 

Одговор: 

 У овом случају са становишта наручиоца најбитнија одредница је укупна вредност потрошње 

односно уговора која је у члану 5. модела уговора ( на страни 23/33 конкурсне документације) јасно 

наведена. 

 Наведно мерно место је вероватно техничком грешком испуштено и оно тренутно остаје а 

иначе током трајања уговора, одређено мерно место се може одјавити или додати ново, све у оквиру 

укупно буџетски опредељених средстава за извршење овог уговора. 

 

 

       

 

Комисија за јавну набавку број 18/2020 


