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1. Период снабдевања електричном енергијом је дефинисан оквирним споразумом и то 36 месеци. 

Детаљније дефинисање периода трајања уговора извршит  ћемо у самомом Уговору који би 

требало да буде потписан на основу наведеног модела Оквирног споразума, а који ће такође 

трајати најдуже 36 месеци од дана потписивања уговора. 

2. У члану 2. у моделу Оквирног споразума наведена је могућност да понуђач назначи начин  

подношења понуде, самостално или као заједничку.  

Оквирни споразум свакако не обавезује наручиоца да мора имати два потписника истог како је и 

наглашено у Закону о јавним набавкама члан 40. ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) 

3. Саставни део Конкурсне документације за Отворени поступак јавне набавке са циљем 

закључења оквирног споразума је модел оквирног споразума. Оквирни споразум није обавезујућег 

карактера. На основу Оквирног споразума се склапају појединачни уговори на начин који је 

описан у конкурсној документацији у члану 7. Оквирног споразума. Сврха Оквирног споразума је 

склапање појединачних уговора у којима уговорне стране не могу мењати битне услове из 

Оквирног споразума. 

4.  У члану 12. модела Оквирног споразума је дошло до техничке грешке, Уговор се закључује на 

период од 36 месеци од момента закључења истог, у том делу конкурсна документација ће бити 

исправљена. 

5.  Члан 14. Модела Оквирног споразума нема сувишних ставова. 

6.  У члану 20. Модела Оквирног споразума нема измена. Питање трајања уговора је јасно 

дефинисано, дакле Уговор не може да траје дуже од 36 месеци од момента потписивања истог, 

односно до износа процењене вредности набавке. Оквирни споразум не преставља обавезу и није 

теретан  када говоримо о странама које су потписнице Оквирног споразума. Уговор који с е 

закључује на основу Оквирног споразума ствара обавезу између самих потписника а чланови 

уговора се дефинишу строго у складу са оквирним споразумом. 

7.   У делу где се наводе бројеви мерних места са месечним потрошњама, конкурсна 

документација ће бити измењена. 

 


