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        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12, 14/15 и 68/15),  достављамо: 

 
ОДГОВОРЕ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

     Деловодни број: 404-1-43/2017-IIIı-5 
 
Предмет:  Одговор на постављена питања у вези јавне набавке број 1/2017 – Електрична 
енергија за јавну расвету на територији града Лознице 
 
На основу члана 63. става 2. и 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања,  те исте информације објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца. 
 
ПИТАЊЕ:  
У случају промене снабдевача испорука сам процес промене може да траје до 21 дан, па почетак 
испоруке треба дефинисати од тренутка промене снабдевача (члан 3. модела Уговора) 
ОДГОВОР:   
Период испоруке од 12 месеци наведен у конкурсној документацији од дана закључења уговора 
остаје јер, уколико дође до промене снабдевача испоштоваће се рок који је неопходан па ће се 
тек онда приступити закључењу уговора. 

ПИТАЊЕ:  
Снабдевач сноси све ризике у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места 
испоруке Купца. На какве се ризике мисли? За квалитет и непрекидност напајања је, по Закону о 
енергетици, надлежан Оператор преносне/дистрибутивне мреже. 
ОДГОВОР:   
У члану 3. Модела Уговора је наведено да: Продавац издаје Купцу јединствен рачун са посебно 
исказаном испорученом електичном енергијом, ценом за испоручену електричну енергију, 
трошковима приступа систему електричне енергије, накнадом за подстицај повлашћених 
призвођача, акцизом на електричну енергију и ПДВ-ом најкансније у року од 3 дана по 
добијању месечног извештаја од оператера система о очитавању обрачунских мерних места. 
Као и да: Продавац се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енергије буде 
у складуса Правилима о раду дистрибутивног система. 

На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – јавне набавке  2017. 
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                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                                                        Слађана Томићевић                                                          

Достављено: 
- портал јавних набавки  
- сајт града Лознице 


