
Страна 1 од 2 

 

Сходно одредби члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у поступку јавне набавке 

мале вредности добара – Електрична енергија, редни број набавке ЈНМВ 01/18, 

Комисија за јавну набавку даје заинтересованом лицу следеће објашњење 

Конкурсне документације: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

„Поштовани,  

Као ваш тренутни снабдевач са којим имате уговор који важи до 31.08.2018. 

године, интересује нас на који период снабдевања се доноси јавна набавка 

за електричну енергију број ЈНМВ 01/18?   

Молимо Вас да прецизирате перидо снабдевања, односно важења уговора у 

форми „од  дан/месец/година, до  дан/месец/година“.“ 

 

 

 

ОДГОВОР 1: 

 

Комисија Наручиоца је утврдила, увидом у Уговор са Снабдевачом, а који је на 

снази, да је Наручилац закључио Уговор о испоруци електричне енергије са 

изабраним Понуђачем у поступку јавне набавке мале вредности добара – 

Електрична енергија, редни број набавке ЈНМВ 02/18, на период од годину 

дана. Предметни уговор је заведен у деловоднику Наручиоца дана 24.07.2017. 

године, под бројем 811, а код изабраног Понуђача 27.07.2017. године под 

бројем 18.01-322028/4-17, Уговор је ступио на снагу даном потписивања од 

стране овлашћених лица Наручиоца и изабраног Понуђача, тј. 27.07.2018. 

године, на период важења од годину дана, тј, до 27.07.2018. године. 

 

Обзиром да је Наручилац био у обавези да покрене поступак јавне набавке за 

набавку добара – Електричне енергије, ради закључења уговора о јавној 

набавци за набавку добара – Електричне енергије, за период након 27.07.2018. 

године, дана 19.06.2018. године то и чини, а дана 22.06.2018. године на Порталу 

јавних набавки оглашава Позив за подношење понуда и Конкурсну 

документацију у предметном поступку набавке. 

 

Наручилац је у Конкурсној документацији на страни 13 од 31, у Поглављу V -   

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, 8. НАЧИН И УСЛОВИ 

ПЛАЋАЊА, И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ, 

8.2.  Рок испоруке, навео да је планирани рок испоруке од јула 2018. до јула 

2019. године, што се јасно може уочити и на странама 4, 22 и 24 Конкурсне 

документације. 

 

Наручилац није у могућности да формулише рок испоруке добара - 

електричне енергије, како то захтева заинтересовано лице „од дана до дана“,  

јер  Наручилац не зна да ли ће и када бити испуњени услови за доделу уговора 

и да ли ће у року предвиђеном Законом бити поднет захтев за заштиту права, 

због чега Наручилац и наводи оквирне датуме закључења уговора, тј. трајања 

уговора.  



Страна 2 од 2 

 

 

Наручилац планира да спроведе поступак набавке добара – Електричне 

енергије и закључи уговор са изабраним понуђачем са роком важности од 

27.07.2018. године, на период од годину дана, а тачне датуме не може знати до 

окончања поступка јавне набавке. 

 

Уколико се до 27.07.2018. године не испуне услови за доделу уговора или се у 

року предвиђеном Законом поднесе захтев за заштиту права, мењају се и 

оквирни датуми, а обавеза тренутног Снабдевача је да Наручиоцу обезбеди 

резервно снабдевање Електричном енергијом у складу са Законом о 

енергетици (''Службени гласник РС'' 145/2014) и након  27.07.2018. године. 

 

 

Објашњење Конкурсне документације број 1. 

 

У Београду,  

дана 27.06.2018. године 

 

 

Комисија за јавну набавку 


