
Наручилац 

Библиотека града Београда 

Кнез Михаилова бр. 56 

11000 Београд 

Датим: 24.07.2014. године 

 

 

 

 

ПРЕДЕМЕТ:  Достава одговора Комисије за јавну набавку добара- набавка електричне 

енергије у отвореном поступку, број јавне набавке 03/14 

 

 

Поштовани, 

 

У прилогу вам достављамо одговор Комисије за јавну набавку добара-набавка 

електричне енергије бр. 03/14, на питање заинтересованог лица од 22.07.2014. године. 

Одговор је објављен на сајту Библиотеке града Београда www.bgb.rs  Тендери/Јавне 

набавке и Порталу јавних набавки. 

 

                                                                                              

С поштовањем, 

 

 

                                                                          Комисија за јавну набавку добара - набавка 

електричне енергије у отвореном поступку, број јавне набавке 03/14 

 образована Решењем бр. 04 - 133 од 16.07.2014. године 

 

 

 

Достављено: 

- свим заинтересованим лицима за које постоји доказ да су преузели конкурсну 

документацију 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bgb.rs/


Комисија за јавну набавку добара - набавка електричне енергије у отвореном 

поступку, број јавне набавке 03/14, образована Решењем бр. 04 - 133 од 16.07.2014. 

године 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 

 

 

Дана 22.07.2014. године  примљено је питање заитересованог лица следећег 

садржаја: 

 

„На основу члана 46. став 1. тачка 2) подтачка (1), а у вези члана 148, и члана 45. Закона 

о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11 и 80/11-испр.), Савет Агенције за 

енергетику Републике Србије, на 193. седници од 26. септембра 2012. године, донео 

је ПРАВИЛА О ПРОМЕНИ СНАБДЕВАЧА. Тачком  5.13., дефинисано је да 

НАСТУПАЊЕМ ДАНА ПРОМЕНЕ СНАБДЕВАЧА ПОЧИЊЕ ДА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

УГОВОР О ПРОДАЈИ КОЈИ ЈЕ КУПАЦ ЗАКЉУЧИО СА НОВИМ СНАБДЕВАЧЕМ, 

престаје уговор о продаји са тренутним снабдевачем, а балансна одговорност за место 

примопредаје прелази на новог снабдевача. 

У складу са Законом, обавештавамо Вас да: 

Клаузуле у Уговору које се односе на период испоруке и дан ступања Уговора на снагу би 

требала да гласи: 

„Период испоруке: Од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача 

(очитавањем бројила) у периоду од 00:00 до 24:00.“ 

„Овај уговор ступа на снагу даном очитавања бројила и важи ………..““ 

 

У вези с тим, поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник 

РС“  бр.124/2012), а у складу са конкурсном документацијом, део – Упутство понуђачима 

како да сачине понуду - Додатне информације у вези са припремањем понуде ( поглавље 

VI, тачка 19.), Комисија даје следећи: 

ОДГОВОР 

У вези са постављеним питањем извршена је измена конкурсне документације за 

јавну набавку добара - набавка електричне енергије у отвореном поступку, број јавне 

набавке 03/14.  

Измене се односе на следеће: 

1) 

У поглављу III  ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 



3.4 РОК ИСПОРУКЕ: страна 5/36, уместо Дванаест месеци од дана закључења уговора, 

од 00.00 до 24.00 часа, треба да стоји Дванаест месеци од дана завршетка законске 

процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила) у периоду од 00:00 до 24:00 часа. 

 

2) 

У поглављу VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, под 

тачком 14. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ, страна 17/36, уместо Рок испоруке: 

Дванаест месеци од дана закључења уговора, од 00.00 до 24.00 часа, треба да стоји Рок 

испоруке: Дванаест месеци од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача 

(очитавањем бројила) у периоду од 00:00 до 24:00 часа. 

3) 

У поглављу VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, под тачком 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, 

страна 25/36, уместо Рок испоруке: дванаест месеци од дана закључења уговора, од 00.00 

до 24.00 часа, треба да стоји Рок испоруке : Дванаест месеци од дана завршетка законске 

процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила) у периоду од 00:00 до 24:00 часа. 

4) 

У члану 6. став 3. Модела уговора на страни бр. 28/36 конкурсне документације  уместо 

Период испоруке: Дванаест месеци од дана закључења уговора, од 00:00 до 24:00 часа, 

треба да стоји: Период испоруке: Дванаест месеци од дана завршетка законске 

процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила) у периоду од 00:00 до 24:00 часа. 

5) 

У члану 19. став 1. Модела уговора на страни бр. 31/36 конкурсне документације уместо 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи дванаест 

месеци од дана потписивања, треба да стоји Овај уговор ступа на снагу даном очитавања 

бројила и важи дванаест месеци од дана потписивања. 

У вези извршених измена у прилогу одговора достављамо измењене стране 

конкурсне документације за јавну набавку добара – набавка електричне енергије, број 

јавне набавке 03/14, које су објављене на сајту Библиотеке града Београда www.bgb.rs  

Тендери/Јавне набавке и Порталу јавних набавки. 

 

                                                                          Комисија за јавну набавку добара - набавка 

електричне енергије у отвореном поступку, број јавне набавке 03/14 

 образована Решењем бр. 04 - 133 од 16.07.2014. године 

http://www.bgb.rs/

