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Предмет: Додатне информације и појашњења конкурсне документације 

ЈН 4-1 

 
 Дана 09.01.2019.године примљен је захтев за појашњењем конкурсне 

документације ЈН бр 4-1 следећег садржаја: 

„ 
Poštovana, 

 

ovim putem Vam se obraćam za dodatno pojašnjenje odredbi sadržanih u konkursnoj 

dokumentaciji. 

U samoj konkursnoj dokumentaciji, u delu 3 koji se tiče vrste i karakteristike dobara, tačka 5 ( 

Period isporuke), kao i u članu 3 modela ugovora navedeno je sledeće: 

"Od momenta sklapanja ugovora o snabdevanju električnom energijom do 28.02.2020. 

godine, ili do isteka ugovorene sume." 
Uzimajući u obzir da postoji mogućnost učestvovanja više ponuđača, i dodeljivanje ugovora 

novom snabdevaču,a ne postojećem, kako bi faktički bila uspostavljena isporuka električne 

energije po dodeljenom ugovoru, potrebno je izvršiti postupak promene snabdevača.  

U skladu sa važećim Pravilima o promeni snabdevača objavljenih na sajtu Agencije za 

energetiku Republike Srbije preduslov za početak procedure jeste zaključenje ugovora o 

snabdevanju sa izabranim ponuđačem. Početak isporuke električne energije je momenat uspešno 

završene procedure promene snabdevača i očitavanje brojila od strane radnika EPS Distribucije. 

Samim tim odredbe konkursne dokumentacije nisu u skladu sa važećim propisima, te Vas molim 

da izvršite potrebne izmene u konkursnoj dokumentaciji.  “ 

 
 У вези са тим, поступајући по чл. 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. 

гласник РС, број 124/2012, Комисија за предметну јавну набавку даје следећи    

 

ОДГОВОР 
 

          На страни број 30 конкурсне документације, чланом 14.  Модела уговора о 

купопродаји електричне енергије наведено је следеће:  

„14.1. Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних 

страна и овере печатом, а ступа на снагу даном завршетка процедуре промене снабдевача 

(очитавањем стања на електричном бројилу). Уговор се закључује до 28.02.2020. године 

или до истека уговорене суме.“ 

 

         

 Срдачан поздрав,  

 Комисија за јавну набавку 4-1 
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