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Предмет: Одговори на питања у отвореном поступку са закључењем оквирног споразума за јавну 
набавку услуга: Електрична енергија, обликовано у 2 партије, ЈН број 40/20 
 
У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 
68/2015), достављамо Вам одговоре на питања понуђача у отвореном поступку са закључењем 
оквирног споразума за јавну набавку услуга: Електрична енергија, ЈН број 40/20 
 
 
 
ПИТАЊЕ 1: Да ли је период снабдевања активном електричном енергијом од 01.11.2020. до 
31.12.2022. године? 
 
ОДГОВОР 1: Наручилац је предметни поступак покренуо са циљем да се оквирни споразум 
закључи на три године (2020, 2021 и 2022. годину). Међутим, уколико наручилац прибави само једну 
прихватљиву понуду, законом је предвиђено да ће се оквирни споразум закључити на две године. 
Наручилац има рок од 25 дана од дана отварања понуда да изради извештај о стручној оцени понуда 
и донесе одлуку о закључењу оквирног споразума коју је дужан да објави на Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници у року од 3 дана од дана доношења. Потписивање оквирног споразума 
и уговора зависи од даљег тока поступка, односно од наступања правноснажности донете одлуке о 
закључењу оквирног споразума. На основу свега, наручилац не може са сигурношћу да наведе када ће 
бити потписан оквирни споразум/уговор и до када ће исти важити, те самим тим и који ће бити 
период снабдевања активном електричном енергијом у складу са тим уговорм, а посебно из разлога 
што се уговор закључује на износ процењене вредности јавне набавке и исти важи до реализације 
уговорених средстава.  
 
ПИТАЊЕ 2: Да ли може да се добије процењена вредност за партију 1 и за партију 2? 
 
ОДГОВОР 2: Наручилац није у обавези да објави процењену вредност јавне набавке (чл. 61. став 2. 
Закона о јавним набавкама).  
 
  
 
 
 
 

КОМИСИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
            


