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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 
IV Су. Бр. 22- 15/2019-16 
Дана: 19.06.2019. године 
 Београд 
Савска 17а 
МЛ 
 
 
             На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник“ бр. 124/12, 
14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон),  
 

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 
 
Дана, 19.06.2019. године, објављује 

 
ОДГОВОР НА ПИТАЊА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОНУЂАЧА 

 
за јавну набавку -  Набавка електричне енергије број 1.1.6 

 
Дана 18.06.2019. године потенцијални понуђач је доставио следеће примедбе: 
 
„ Поштовани, 
 
јављам се у вези позива за подношење понуда за набавку електричне енергије број 1.1.6 
за потребе ТРЕЋЕГ ОСНОВНОГ СУДА У БЕОГРАДУ у чијој конкурсној 
документацији постоје спорни чланови. 
 
Примедба 1: 
 
У МОДЕЛУ УГОВОРА, на страни 36, у члану 5. пише „ Добављач ће првог дана у 
месецу који је радни дан за Наручиоца, на месту примопредаје (мерно место) извршити 
очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец о 
чему ће сачинити записник.“ 
 
Наша примедба се заснива на томе што је једини валидан податак о потрошеној 
количини електричне енергије на основу ког снабдевач законски сме да направи 
обрачун, онај податак који пружа Оператор дистрибутивног система тако да нема 
потребе да ми као снабдевач вршимо очитавања. 
 
Примедба 2: 
 
У МОДЕЛУ УГОВОРА, на страни 36, у члану 6. пише „ Добављач рачун доставља на 
Писарницу Трећег основног суда у Београду, улица Булевар Нихајла Пупина 16, Нови 
Београд, Најкасније до 10. у текућем месецу за претходни месец.“ 
 
Наша примедба се заснива на томе што нама очитавања од дистрибуције стижу око 15. 
у текућем месецу за претходни тако да рачун можемо доставити до 17. у текућем 
месецу за претходни. Такође морам да напоменем да је наша пракса да достављамо 
рачуне путем имејла па би Вам били захвални ако би ускладили вашу конкурсну 
документацију са нашим примедбама. „ 
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Одговор:  
 
Имајући у виду да је имејл потенцијалног понуђача, а у складу са чланом 63. Закона о 
јавним набавкама пристигао након истека законски предвиђеног периода у коме 
потенцијални понуђач може  у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у Конкурсној 
документацији, а како из упућеног маил-а потенцијалног понуђача произилази да се 
ради о  уоченој неправилности у конкурсној документацији која није у складу са 
важећим Законом о енергетици, то је одлука Наручиоца у том смислу да примедбу 
потенцијалног понуђача узме у разматрање. 
 
Одговор на питања биће достављен потенцијалном понуђачу и објављен на начин 
прописан Законом о јавним набавкама. 

 
Комисија за јавну набавку 

 


