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Предмет: Питања и одговори по јавној набавци – отворени поступак бр.01-09/2014 за 
набавку електричне енергије 
 
 
Питање:  
 
Понуђач је констатовао грешку у куцању у тендерској документацији и тражио појашњење  
 
„На старани 29 конкурсне документације сте ставили да су у цену урачунати и трошкове 
услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, трошкове накнаде за 
подстицај повлашћених произвођача и остале зависне трошкове, док сте у Уговору у Члану 2. 
Исправно навели да поменути трошкови       „ У цену из члана 1. овог уговора нису урачунати 
трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и 
коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача електричне енергије“ 
 
Молимо Вас да на страни 29. Конкурсне документације извршите исправку, да  
* Укупна цена обухвата: цену електричне енергије са 100% балансном одговорношћу у складу са 
Законом о енергетици, а необухвата трошкове услуге приступа и коришћења система за 
дистрибуцију електричне енергије, трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача и 
остале зависне трошкове. 
 
 
Одговор: 
 
На основу дописа потенцијалног понуђача, а у вези штампарске  грешке у делу конкурсне 
документације за набавку електричне енергије ЈН бр. 01-09/2014 у Обрасцу понуде, страна 29/41, 
под „Напоменом“, у коме се каже „Укупна цена обухвата: цену електричне енергије са 100% 
балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици,  трошкове услуге приступа и 
коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, трошкове накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача и остале зависне трошкове.“ 
 
Комисија констатује да је у питању грешка у куцању, јер у моделу Уговора тендерске 
документације у чл. 2 је назначено да „У цену из члана 1. овог уговора нису урачунати трошкови 
приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и 
коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача електричне енергије.  
           Трошкове из става 3. овог члана Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког 
месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника за 
приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију 
електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за дистрибуцију 
електричне енергије објављеној у Службеном гласнику Републике Србије, односно у  у складу са 
методологијама за одређивање цена објављених у Службеном гласнику Републике Србије.“ 
 



Сходно наведеном, у Обрасцу понуде треба да стоји цена за електричну енергију без трошкова 
приступа и коришћења система за пренос електричне енергије, као ни трошкова приступа и 
коришћења система за дистрибуцију електричне енергије и накнаде за подстицај 
повлашћених произвођача електричне енергије.  
 

 
 
      Комисија за јавну набавку 
 

  
 


