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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 1 У ВЕЗИ ЈНМВ 59/19
Питање бр.1:
Ministarstvo rudarstva i energetike donelo je Pravilnik o obrascu prijave za evidenciju obveznika
naknade za unapređenje energetske efikasnosti, obrascu mesečnog i godišnjeg obračuna količina
energije/energenata isporučenih potrošačima ili stavljenih u promet na teritoriji Republike Srbije,
odnosno uveženih na teritoriju Republike Srbije, obrascu mesečnog i godišnjeg obračuna obaveza
plaćanja naknade, obrascu izveštaja o uplati, kao i načinu dostavljanja ovih obrazaca ( SL glasnik
RS broj 41/2019 godine) i da primena naknade za unapređenje energetske efikasnosti počinje od
01.07.2019.godine. Visina naknade utvrđena je u sledećem iznosu: za gasno ulje ekstra lako evro
EL 0,15 rsd/lit bez Pdv-a i , odnosno za ulja za loženje u iznosu od 0,15 rsd/kg bez PDV-a.
U skladu sa napred navedenim potrebno je izvršiti izmene i dopune konkursne dokumentacije u
obrascu strukture cene (strana 26 konkursne dokumentacije ) , kao i model u ugovora ( na strani
37) na način tako što će se dodati u tekstu i obrascu strukture cene sledeći tekst: naknada za
unapređenje energetske efikasnosti nakon naknade za obavezne rezerve.
Takođe, i u samom tekstu u konkursnoj dokumentaciji na strani 15 pod Valuta i način na koji mora
da bude navedena i izražena cena u ponudu u tekstu koji se odnosi na izraŽena cena u ponudi i
nakon zaključenja ugovora cene će se utvrđivati na sledeći način nakon teksta naknada za
formiranje obaveznih rezervi treba dodati + naknada za unapređenje energetske efikasnosti.
Takođe, u Modelu ugovora potrebno je dodati i sledeću rečenicu:
- na strani 37 delu teksta koji se odnosi na Cenu ( Član 2) nakon stava "Prodavac je odgovoran za
tačnost obračuna cena i tačnost parametara za određivanje cena" dodati i sledeci tekst "Prodavac je
odgovaran za primenu srednjih kotacijskih cena.Prodavac je obavezan da, na zahtev kupca, dostavi
vrednosti svih elemenata strukture cene koje su prikazane u obrascu strukture cene i prema kojim se
utvrđuje ista."
Одговор бр.1:
Наручилац је сагласан са примедбом потенцијалног понуђача која је наведена тако да ће на
страни 15 26 и 37 конкурсне документације извршити измену и допуну конкурсне
документације.
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