
                     
         Република Србија 
      ОПШТИНA КЛАДОВО 
     ОПШТИНСКА УПРАВА 
       Број: 404-46/2014-III 
   Датум: 20.05.2014.године 
            К Л А Д О В О 
 
 
ПРЕДМЕТ: ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВЕЗАНО ЗА ЈАВНУ   
                    НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број ЈН 14/2014 – НАБАВКА   
                    ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
 
Овим путем вас обавештавамо о појашњењу конкурсне документације у складу са 
чланом 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12) у предметном 
поступку. 
 
Питање 1.  

Прегледом Модела Уговора у конкурсној документацији (ЈН 14/2014 404-46/2014-III 
од маја 2014.) смо пронашли део у Члану 3. Став 3. који се односи на период 
испоруке, а који, у случају избора новог Снабдевача (а да то није ЕПС 
Снабдевање), није могуће да буде испоштован: 

„Уговорне стране ће испоруку и продају, односно преузимање и плаћање 
електричне енергије  извршити према следећем:  

- Период испоруке: до годину дана од дана закључења уговора.1” 

Обзиром да је већина поступака јавних набавки рађена по истом принципу и по 
шаблонској документацији и у сарадњи са контактима из ЕПС Снабдевања, 
разумљиво је што је и модел Уговора из конкурсне документације урађен тако да 
подразумева само једног продавца (у овом случају ЕПС Снабдевање) који у 
континуитету снабдева купце електричном енергијом и са којим (у случају 
склапања Уговора о продаји електричне енергије) није потребно извршити 
процедуру промене снабдевача, већ само треба потписати Уговор.  

Напомињемо да је тржиште за трговину електричном енергијом на ниском и 
средњем напону отворено тек од 01.01.2014.године и да је због тога вероватно 
изостављена могућност постојања конкуренције на пољу трговине електричном 

                                                 
1 Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе Уговорне стране.  
Када је у питању трговина електричном енергијом, неопходно је да се испоштује законска 
процедура о промени снабдевача која траје око 30 дана (око 5 дана је потребно да ЕПС 
Снабдевање изда потврду да је купац измирио све своје приспеле финансијске обавезе према 
њима и око 21 дан је потребно Електродистрибуцији на чијем подручју се налази купац да изврши 
очитавање бројила као и да заврши комплетну процедуру промене снабдевача).  
Због тога,  ни теоретски ни технички није могуће да испорука електричне енергије почне са 
даном закључења (или од наредног календарског дана од дана закључења Уговора), већ када се 
комплетна процедура промене снабдевача приведе крају. 



енергијом. Пошто је ситуација у сада другачија, сматрамо да би клаузула у Уговору 
која се односи на период испоруке би требала да гласи:  

„Планирани период испоруке: Од дана завршетка законске процедуре промене 
снабдевача (очитавањем бројила) – до ХХ.ХХ.ХХХХ. године од 00:00 до 24:00.“ 

Обзиром да су Позив и Конкурсна документација већ објављени на Порталу, 
молимо Вас  да ову примедбу у вези са периодом испоруке електричне енергије 
имате у виду и у складу са тим извршите измену поменутог Става у Члану 3 
модела Уговора. 
 
 
Одговор 1.  
 
У годишњем плану набавки за 2014.годину је дефинисан месец покретања 
поступка (април 2014.године) месец закључења уговора (мај 2014.године) и месец 
извршења уговора (април 2014.године).  
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а износи 1.100.000,00 динара 
(процењена  вредност по годинама износи 750.000,00 динара у 2014.години и 
350.000,00 динара у 2015.години). 
Општинска управа Кладово је у 2014.години спровела два пута поступак јавне 
набавке за набавку електричне енергије и оба поступка су обустављени из разлога 
јер су достављене неблаговремене и неприхватљиве понуде. 
С обзиром да нисмо у могућности да период испоруке буде годину дана како је 
наведено у годишњем плану набавки из разлога јер се поступак набавке 
електричне енергије спроводи трећи пут у 2014.години, наручилац је навео 
„Период испоруке: до годину дана од дана закључења уговора“, док је на страни 
6/32 конкурсне документације навео планирану потрошњу по месецима у периоду 
јун 2014.године – април 2015.године. 
Добављач је дужан да након закључења Уговора, а пре отпочињања снабдевања 
закључи и Наручиоцу достави: 

1. Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја 
купца наведена у конкурсној докумеднтацији 

2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје 
Наручиоца 

Копије уговора из претходног става, продавац је дужан доставити Наручиоцу пре 
почетка испоруке. 
 
Ови одговори на питања имају карактер саставног дела конкурсне документације. 
 
Молим Вас да у складу са чланом 20. став 6. Закона о јавним набавкама (''Сл. 
гласник РС'' бр. 124/12) потврдите пријем појашњења на e-mail:  
sbobic@kladovonet.com или на факс: 019/801-563. 
 
 
      ЧЛАН КОМИСИЈЕ, 

          Слађан Бобић 


