
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ             ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 
БРОЈ : 01- 1003/6  од 24.04.2017. 
Предмет:  Одговор на захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем 
понуде у поступку: Предмет јавне набавке број ОП  02 /2017 је набавка електричне енергије у 
отвореном поступку  РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ    СПОРАЗУМА  НА ДВЕ ГОДИНЕ СА ЈЕДНИМ 
ПОНУЂАЧЕМ   
- Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија.  
Предмет јавне набавке број ОП 02/2017 је набавка добара – електричне енергије, за 
потребе Универзитета у Београду – Шумарског факултета.  
 
Сагласно чл. 63. Закона о јавним набавкама Републике Србије, дајемо одговоре на  постављени 
захтев за додатним  информацијама/појашњењима у вези са припремањем понуде у отвореном 
поступку јавне набавке ЈН  ОП 02/2017 –,Универзитета у Београду-Шумарског факултета као 
наручиоца. 
Poštovani, 
Obraćamo Vam se u vezi sa Vašim pozivom za podnošenje ponuda za nabavku električne 
energije. U okviru konkursne dokumentacije priložen je i model Ugovora, u kome postoji 
nekoliko, po nama spornih članova.  
Питање 1. 
 U članovima 2, 3 i 11 stoji da je period isporuke godinu dana, a da se okvirni sporazum/ugovor 
sklapa na dve godine. Molimo za pojašnjenje da li je period usporuke jedna ili dve godine, i 
objašnjenje na šta se misli kada se kaže okvirni sporazum a šta kada se kaže ugovor. 
Takođe, u članu 3 treba predvideti da proces promene snabdevača po zakonu može potrajati 
maksimalno 21 dan, pa treba shodno tome prilagoditi početak perioda isporuke. 
Одговор1. 
У члановима 2,3,11, стоји 
Укупна вредност не може бити не може бити већа од процењене вредности ЈН односно 
Укупно закључених уговора у току две године , односно док траје Оквирни споразум. 
Образложење 
Оквирни споразум представња споразум између једног или више Наручилаца(у овом 
случају једног) и једног или више Понуђача (у овом случају једног),чија је сврха 
утврђивање услова уговора који ће се додељивати током трајања споразума (у овом случају 
две године) а који се односе на цене и где је то прикладно на количине. 
Како се овдје ради о Оквирном споразуму са једним Понуђачем ,он се често зове и 
Оквирни уговор. 
Значи период испоруке може бити две године . (ТОЛИКО  ТРАЈЕ ПРЕДМЕТНИ СПОРАЗУМ)У току 
тог периода можемо закључити два или више уговора (један уговор не може да траје дуже 
од годину дана, а тиме и испорука по једном уговору) након истека тог уговора 
закључујемо други. Збирна  вредност свих закључених уговора у току две године  не може 
прећи процењену вредност ЈН, а дужина трајања уговора, опет збирно у оквиру важења 
Оквирног споразума траје две године, односно све у складу са ЗЈН.   
Уговори се закључују на основу потписаног Оквирног споразума. 
 
 



Хвла Вам,доле наведене одредбе треба да стоје и у Конкурсној документацији и у 
уговору,те мењамо Конкурсну: 

Одредбе Правила о промени снабдевача ("Службени гласник РС", бр. 65/2015 и 10/2017, 
даље: Правила). Правила уређују услове и поступак промене снабдевача који снабдева
крајњег купца по уговору о потпуном снабдевању електричном енергијом или природним
гасом у складу са законом који уређује област енергетике, као и права, обавезе и рокове за
поступање оператора система, снабдевача и крајњег купца у поступку промене снабдевача. 

Купац коме престаје уговор о потпуном снабдевању на месту примопредаје има право да за
то место примопредаје захтева промену снабдевача ако поднесе уредан захтев новом
снабдевачу најраније 30, а најкасније 21 дан (три недеље) пре дана у коме тренутни
снабдевач престаје да га снабдева . 

 Питање 2. 
Члан 4. 

  
Снабдевач сноси све ризике, у вези са преносом и испоруком електричне енергије до 

места испоруке Купца.  

 Primedba: Jedina zakonska obaveza snabdevača-isporučioca jeste preuzimanje potpune balansne 
odgovornosti za mesta primopredaje naručioca-kupca (definisano u  Zakon o energetici Član 135 
kao i Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom član 2). Na kakve se 
rizike misli? Za kvalitet i neprekidnost napajanja je, po navedenim zakonima i pravilima, nadležan 
Operator prenosne/distributivne mreže. 

Predlažemo brisanje sporne odredbe. 

Одговор 2. 

Слажемо се и променит ћемо у обрасцу Оквирног споразума члан 4. Став 1.се брише  

 

Хвала Вам на постављеним питањима, али Вас молим да их следећи пут поставите раније,  
колико год да Вам то Закон дозвољава, да би смо могли ЈН успешно окончати у начелу 
економичности и поштујући управо све рокове, на обострано задовољство и успешну 
сарадњу. 
 
 Комисија за ЈН 


