
Историјски архив Града Новог Сада, 

Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 2а 

Број: 031 – 364/1 

Датум: 13.07.2017. године  

На основу захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације за јавну набавку 04/2017 – електрична енергија, упућеног e-mail-

ом, који је код Наручиоца заведен под бр. 031-364 од 12.07.2017. године, 

заинтересовано лице, поставлио је следеће:  

Питање бр. 1: 

Poštovana, 

 

U konkursnoj dokumentaciji za nabavku električne energije broj ЈNMV: 04-2017 

podaci o periodu isporuke se ne podudaraju na nekoliko mesta. 

- Na strani 5 piše „period isporuke od 00:00 – 24:00 časova računajući od dana 

zaključivanja ugovora do 31. jula 2018. godine.“  

- Na strani 9 piše „period isporuke od 00:00 – 24:00 h, u periodu od dana 

zaključenja ugovora do 31. jula 2018. godine.“  

- U obrascu ponude na strani 17 piše da je „period isporuke: od dana 

potpisivanja ugovora 12 meseci od 00:00 do 24:00 časa (01.avgusta 2017.-

31.jula 2018.).“  

- U modelu ugovora na strani 20, član 3 piše  „Period isporuke od______2017. 

do _________2018. god. od 00:00 do 24:00.“ 

Molimo Vas za usaglašavanje navedenih podataka. Pri tom je potrebno imati u vidu 

činjenicu da procedura promene snabdevača traje 21 dan (i da ne zavisi od 

Snabdevača)-član 197 Zakona o energetici, a uzevši u obzir i rokove za dodelu 

ugovora i žalbu, isporuka u slučaju promene snabdevača ni u kom slučaju neće moći 

da počne 1. avgusta kao što je navedeno u obrascu ponude. 

Одговор бр. 1:  

Наручилац је, за јавну набавку мале вредности 04/2017 – електрична енергија, 

приликом одређивања периода испоруке, тачније момента закључења уговора са 

најповољнијим понуђачем, био је приморан да се руководи најкраћим роковима 

из Закона о јавним набавкама, у циљу успешне реализације предметне набавке, 

под претпоставком да понуђач испуни све услове из конкурсне документације.  

С обзиром на чињеницу да је Наручилац каснио са објављивањем конкурсне 

документације и позива за подношење понуда, евентуалне одређене негативне 

последице на ток поступка, нпр. подношење захтева за заштиту права понуђача 

или поступак промене снабдевача, помера испоруку електричне енергије, у 

оквиру периода предвиђеног за испоруку. 



Због наведеног, предвиђени период испоруке, начелно је одређен тренутком 

закључења уговора од 01. августа 2017. године до 31. јула 2018. године. У 

случају да Наручилац такав рок не одреди, тешко би било одредити моменат, за 

који би се нпр. везивао рок одбијања закључења уговора о јавној набавци од 

стране Понуђача, у складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама. 

 

      

 


