
 
 

 
 

Деловодни број: 849 од 08.07.2019. год 
 
Дана 08.07.2019. од потенцијалног понуђача на нашу адресу електронском поштом добили смо следећи 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ-Д- 1 /2019: 
 

„Овим путем Вам се обраћамо као потенцијални понуђач за јавну набавку број ЈНМВ-Д 1/2019 са захтевом за 
додатним информацијама. 

Како је наведено да цена електричне енергије треба да садржи све зависне трошкове, сем ПДВ-а и таксе за 
јавни медијски сервис, те сходно обрасцу 5 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, табели бр. 2 ОБРАЧУН ЗА ПРИСТУП СИСТЕМУ 
ЗА ПРЕНОС/ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ, да ли сте погрешне податке које се тичу тарифних елемената који образују 
трошкове приступа систему, а самим тим и цену у понуди. 

Став 1 (Одобрена снага) у Табели 2, у количинама за обрачун стоји једномесечни износ 68 кW, а треба да 
стоји 816 kW као износ за целокупан период важења уговора (12-о месечни), јер трошак за одобрену снагу се 
наплаћује сваког месеца, и не представља једнократан трошак. 

На основу горе наведених инфомација, молимо Вас да извршите проверу свих осталих тарифних елемената, 
како би пратили 12-о месечни критеријум и на основу тога извршите евентуалне промене конкурсне документације, 
конкретно у поменутој табели 2. и на осталим местима где су исказани трошкови за приступ систему.“ 
 
ОДГОВОР: 
 

Након извршене провере утврђено је да је дошло до техничке грешке приликом израде конкурсне 
документације дел. бр. 838 од 02.07.2019. за јавну набавку електричне енергије у обрасцу понуде (поглавље 
конкурсне документације VI), део обрасца понуде под редним бројем 5 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, табели бр. 2 
ОБРАЧУН ЗА ПРИСТУП СИСТЕМУ ЗА ПРЕНОС/ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ у Ставу 1 (Одобрена снага) где је грешком 
уписано 68 (kW). 

 
Након уочене грешке конкурсна документација се мења у делу који је наведен у претходном ставу тако да 

сада се уместо 68 (kW) уписује 816 (kW) и Табела 2 ОБРАЧУН ЗА ПРИСТУП СИСТЕМУ ЗА ПРЕНОС/ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛ. 
ЕНЕРГИЈЕ сада гласи: 
 
2 ОБРАЧУН ЗА ПРИСТУП СИСТЕМУ ЗА ПРЕНОС/ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ                                Табела 2. 

Р.бр. 

 

Назив тарифе 

Обрачунск
а 

величина 

 
Количина за 

обрачун 
Јединична цена 

(РСД) 

 
Укупно (РСД)    

   (4x5) 
1  2 3   4  5  6 

1  Одобрена снага kW  816     

2  
Виша дневна тарифа за активну 
енергију kWh  104.000     

3  
Нижа дневна тарифа за активну 
енергију kWh  46.500     

4  
Реактивна енергија (процењена 
количина) kVArh  21.000     

5  
Прекомерна реактивна енергија 
(процењена количина) kVArh  350     

6  Прекомерна снага kW  0     

Укупно за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије: 
 

 



У свим осталим деловима садржај конкурсне документације се не мења. 
Рок за достављање понуда продужева се за 5 календарских дана и нови рок за подношење понуда је сада 17.07.2019. 

године до 11,00 сати. 
 
 
Измењена конкурсна документација (пречишћен текст) биће објављена на Порталу јавних набавки и на 

интернет страни Дома www.ovo-smo-mi.com. 

     Дом ученика средњих школа Књажевац 
 


