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С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама, у вези јавне набавке 

добра – електрична енергија, ЈН К 44/18, од 14.06.2018. године, објављујемо одговор. 

 

 

Питање:  

У конкурсној документацији, у делу II Додатни услови, под тачком 2. наведен 

је „Неопходан кадровски капацитет“ где „понуђач треба да располаже са најмање 10 

лица са високом стручном спремом, од којих су најмање 3 лица дипломирани 

електроинжењери“. 

  

Молимо за образложење оправданости наведеног услова. 

  

 

Одговор:  

Понуђач је у обавези у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици у случају да 

ће му уговор бити додељен („Службени гласник Републике Србије“ број 145/2014), 

закључити следеће уговоре:  

1. Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца 

прикључен, 

2. Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца, 

а према наведеном закону оператер система је оператор преносног система електричне 

енергије, оператор дистрибутивног система електричне енергије и др. где је оператор 

дистрибутивног система електричне енергије енергетски субјект који обавља делатност 

дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом електричне 

енергије, изузев дела 110 кV дистрибутивног система у трансформаторским станицама 

110/х кV (спојна поља 110 кV, сабирнице и далеководна поља 110 кV) и одговоран је за 

рад, одржавање и развој дистрибутивног система на одређеном подручју, његово 

повезивање са другим системима и за обезбеђење дугорочне способности система да 

испуни потребе за дистрибуцијом електричне енергије на економски оправдан начин, а 

оператор преносног система електричне енергије је енергетски субјект који обавља 

делатност преноса и управљања преносним системом електричне енергије и одговоран 

је за рад, одржавање и развој преносног система на подручју Републике Србије, његово 



повезивање са другим системима и за обезбеђење дугорочне способности система да 

испуни потребе за преносом електричне енергије на економски оправдан начин. 

С обзиром на горе изнето, а чињеницом да је предмет јавне набавке добро – 

електрична енергија, а имајући у виду број мерних места датих у спецификацији који се 

односе на објекте јавне намене, пословне просторе и станове, неопходност 

професионалне, ажурне, а пре свега стручне комуникације између снабдевача и крајњег 

купца, као и потребу за брзим и стучним отклањањем недостатака и решавањем 

проблема у испоруци електричне енергије, сматрамо да је тражени кадровски капацитет 

неопходан.   
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