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Заведено под бројем: 04-1170 од 24.02.2020. године 
 

ПРЕДМЕТ:  
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКА ДОБРА :ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА , ЈНОП 02/2020. 
 
Сходно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
68/2015), у вези ЈНОП  02/2020, НАБАВКА ДОБРА: ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 пристигао је благовремено Захтев  за појашњење конкурсне документације од стране 
заинтересованог понуђача заведен под бројем 04-1169 од 24.02.2020.године 
 
ПОНУЂАЧ: 

Питање број 1. 
,, Као заинтересовани понуђач Вас молимо за корекцију члана 13. Модела уговора. 
Наиме, у Члану 13. Модела уговора нисте навели да у случају промене снабдевача 
ступање на снагу уговора је од дана завршене законске процедуре промене 
снабдевача и траје 24 месеца. 

 
 ОДГОВОР 

 
У складу са чланом 63, став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 68/2015), достављамо разјашњење: 
 
Додатне информације и појашњење конкурсне документације за јавну набавку: 
ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК НАБАВКА  ДОБРА : 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА бр.ЈНОП 02/2020 

 
 Одговор број 1. 

 
Поштовани, усваја се корекција члана 13. Модела уговора  Конкурсне 
документације: 

   
Члан 13. 

 
Овај уговор се закључује на период од 2 (две) године и ступа на снагу даном потписивања 
од стране овлашћених лица уговорених страна. Обавезе које ће доспевати по овом 
уговору у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која 
ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 
 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну 
страну. 
                  
  и   сада гласи:  
 

Члан 13. 
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Овај уговор се закључује на период од 2 (две) године и ступа на снагу даном 
потписивања од стране овлашћених лица уговорених страна. У случају промене 
снабдевача ступање на снагу уговора је од дана завршене законске процедуре промене 
снабдевача и траје 24 месеца. 
Обавезе које ће доспевати по овом уговору у наредној буџетској години биће 
реализоване    највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој 
буџетској години. 

 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 
страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну 
страну. 

 
 

С поштовањем, 
 
                                                                                                                               
Јавно предузеће ,,Завод за уџбенике“ Београд  
Комисија за јавне набавке 


