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ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА У ВЕЗИ ЈН БР. 1.1.5/2017 

Дана 10.07.2017. постављена су следећа питања:

1. У Моделу уговора, члан 5 пише:
„Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Крајњег купца, на
местима  примопредаје  (мерна  места)  извршити  очитавање  количине
остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.“
Међутим,  на  територији  Србије  очитавања  бројила  врши  једино  Оператор
дистрибутивног система тј.  ЕПС Дистрибуција,  која доставља снабдевачима
податке о утрошцима. Стога предлажемо да се наведени члан измени тако да
гласи: Оператор дистрибутивног система ће првог дана у месецу који је радни
дан  за  Крајњег  купца,  на  местима  примопредаје  (мерна  места)  извршити
очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни
месец.

2. У Моделу уговора члан 15 пише:
„Овај  уговор  се  сматра  закљученим  када  га  потпишу  овлашћена  лица
уговорних страна и овере печатом. 
Уговор  се  закључује  на  период  од  једне  године  дана  од  дана  закључења
уговора,  односно до утрошка средстава  у  износу од 40.000.000,00 дин без
ПДВ-а, сваким радним даном од 00:00 до 24:00 часова.  „
Међутим, како потенцијална процедура промене снабдевача према Закону о
енергетици може да траје 21 дан (уз предуслов да купац има измирена сва
дуговања према тренутном снабдевачу), и да процедура у потпуности зависи
од  Дистрибуције,  понуђач  тј.  снабдевач  нема  никаквог  утицаја  на  трајање
процедуре  и  почетка  рока  испоруке.  Значи,  свакако  би  постојао  раскорак
између дана потписивања и почетка испоруке.
Стога предлажемо да се у моделу уговора дода следећа реченица  „У случају
промене  снабдевача  уговор  ступа  на  снагу  даном  завршетка  законске
процедуре промене снабдевача и важи годину дана“ и да се период испоруке
из члана 2, измени у складу са наведеним.

ОДГОВОРИ:

Сугестије смо прихватили и изменили конкурсну документацију коју ћемо Вам 
доставити.
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