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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 118/19 Електрична 

енергија за 2020-у годину 

ПИТАЊА: 

Поштовани, 
  

1.  Као Ваш тренутни снабдевач достављамо Вам информацију о мерним местима, обзиром 
да иста нисте ажурирали (било је промене ед бројева), од стране 32 до 35. 
Овај списак Вам достављамо у прилогу мејла, те Вас молимо да конкурсну документацију 
ажурирате са исправним ед бројевима која се уговарају. 

  
Такође у прилогу мејла Вам достављамо и потрошњу у последњих 12 месеци. 
 

2. Кроз Вашу конкурсну документацију приметили смо да нигде не тражите јединичну цену 
за Јавну расвету, а да наводите мерна места јавне расвете. 

-        Уколико набављате активну електричну енергију само  за „широку потрошњу“, 
молимо да тако и именујете набавку, и прикажете само мерна места широке 
потрошње (без јавне расвете). 
-        Уколико набављате активну електричну енергију и  за „јавну расвету“, молимо 
Вас да прилагодите образац понуде у којем ће те тражити и цену за „јавну расвету“. 
Пошто је цена за јавну расвету посебна категорија. 
 

3.  На страни 31 тражите цену; 
 

Електрична енергија јединствена тарифа (уписати важећу цену по Уредби Владе РС) 
kWh 126.198,00  
 

        Наше питање гласи; Дали тражите цену; 
 А)  за једнотарифно мерење?  или 
 Б) Цену за приступ систему по Важећој уредби Владе Републике Србије? 

 
ОДГОВОРИ: 
Поштовани, 

 

1. Наручилац ће извршити прву измену конкурсне документације за ЈН бр 118/19 

Електрична енергија за 2020-у годину 

2. Наручилац је креирао конкурсну документацију за јавну набавку отвореног 

поступка број 118/19 за набавку електричне енергије и за широку потрошњу и јавну 

расвету. 

3. Наручилац ће извршити прву измену конкурсне документације за ЈН бр 118/19 

Електрична енергија за 2020-у годину 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 118/19 Електрична енергија за 2020-у годину 

Датум: 05.11.2019 године 


