
Гимназија „Јован Јовановић Змај“  

Нови Сад, Златне греде 4 

Дел.број: 4/2-6 

Датум: 26.06.2020 

 

Питање број 1: 

 
Поштовани, 

 

Обраћамо Вам се као заинтересовани понуђач у поступку јавне набавке електричне 

енергије и потребна су нам додатна објашњења у вези конкурсне документације. 

  

1.       Питање се односи на рок плаћања. 

  

  

Наиме, на стр 9 у оквиру тачке 5) навели сте да ће се плаћање вршити у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 

Међутим на страни 18 у тачки 7) навели сте да је плаћање до 25-ог у месецу за 

претходни месец, а затим на страни 21 у моделу уговора поново наводите да ће се 

плаћање вршити у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама.  Резервни критеријум Вам је дужи рок плаћања који 

износи максимално 45 дана од пријем фактуре. 

  

Неопходно је да прецизно дефинишете рок плаћања, с обзиром да уколико се плаћање 

врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама може бити најдуже до 60 дана од дана пријема фактуре. 

  

  

2.       Питање се односи на вредност уговора. 

  

У члану 3 уговора сте навели: 

  

Укупна вредност уговора са пдв-ом, обухвата све трошкове приступа 

дистрибутивном систему ( у чије трошкове улази, одобрена снага, реактивна 

енергија, прекомерна снага, и прекомерна реактивна енергија), накнада за 

повлашћене произвођаче електричне енергије, акцизе за обрачунату електричну 
енергију и накнада за енергетску ефикасност. 

  

Треба да стоји: 

  

У јединичну цену испоруке урачуната је цена електричнe енергије, трошак 

балансирања, без акцизе за утрошену електричну енергију, накнаде за унапређење 

енергестке ефикасности, трошкова услуге приступа и коришћење система за 

дистрибуцију електричне енергије и трошкова накнаде за подстицај повлашћених 

произвођача. 



У укупну вредност уговора (која одговора износу процењене вредности) урачуната је 

цена електричнe енергије, трошак балансирања, акцизе за утрошену електричну 

енергију, накнада за унапређење енергестке ефикасности, трошкови услуге приступа и 

коришћење система за дистрибуцију електричне енергије и трошкови накнаде за 

подстицај повлашћених произвођача, као и сви други зависни трошкови. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимназија „Јован Јовановић Змај“  

Нови Сад, Златне греде 4 

Дел.број: 4/2-7 

Датум: 26.06.2020 

 

Одговори на питање број 1: 

 

Питање број 1 

Увидом у Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/2012,68/2015,113/2017 и 91/2019) у 

члану 4 се наводи: Уговором између јавног сектора и привредних субјеката не може се 

предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 45 дана, у случају када је у том 

уговорном односу јавни сектор дужник. Уговором између субјеката јавног сектора не 

може се предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 60 дана.   

Прихватамо Вашу сугестију и извршићемо исправку Конкурсне документације у делу 

који сте навели.  

Питање број 2 – Прихватамо Вашу сугестију и извршићемо исправку Конкурсне 

документације у делу који сте навели.  

 

Комисија за јавне набавке   

 

 


