
Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», број 124/12), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица 

Слободана Бајића број 1, Београд, Земун, у поступку јавне набавке добра -  

Електрична енергија за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, редни број 

јавне набавке 33/14 , даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

Захтев за измену – допуну Уговора о купопродаји електричне енергије 

Поштовани, 

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.  

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

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.“ 

 

„Уговор се склапа на период до 31 децембра 2015 године а ступа на снагу 

даном завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавања стања 

на бројилу)1“. 

 

У духу добре пословне сарадње, молимо Вас да имате у виду горе наведене 

примедбе и извршите измене у моделу Уговора у складу са Законом. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране али то не значи да истог дана 

ступа на снагу нити да тада почиње испорука електричне енергије. 

Када је у питању трговина електричном енергијом, неопходно је да се испоштује законска процедура о 

промени снабдевача која траје око 30 дана (прво је потребно да: 

1. тренутни снабдевач изда потврду да је купац измирио све своје приспеле финансијске обавезе 

према њима, 

2. електродистрибуција, на чијем подручју се налази купац, изврши очитавање бројила и заврши 

комплетну процедуру промене снабдевача). 

Због тога, ни теоретски ни механички није могуће да испорука електричне енергије почне са даном 

закључења, већ када се комплетна процедура промене снабдевача приведе крају. 

То такође значи да Уговор не може да ступи на снагу даном потписа уговорних страна јер не долази до 

купопродаје електричне енергије која је иначе предмет јавне набавке већ ступа на снагу даном 

очитавања бројила (наступањем дана промене снабдевача). 



ОДГОВОР 1: 

Одговор на наведени захтев ће се дати кроз измену Конкурсне документације, 

која ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

Објашњење број: 1 

Датум: 08.01.2014.г. 


