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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне 
набавке: Набавка природног гаса за период од 24 месеца, број јавне набавке: 404-
1-112/20-25 
 

 
Дана 16.06.2020. године, заинтересована лица обратила су се захтевом за појашњењем 

у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке: Набавка природног гаса за период од 
24 месеца, број јавне набавке: 404-1-112/20-25, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).  

 
 
 Питање: 

 
 „На страни 31. Конкурсне документације, тачка 4.10 наводи се да ће Фонд плаћати 
доспеле обавезе по испостављеној фактури у року од 45 дана од дана пријема фактуре. 
Предлажемо да се датум доспећа рачуна од датума промета добара, тј.сваког првог у месецу, 
што је и уобичајена пракса, поготово када је у питању добро природни гас. 
 Напоменули бисмо и да неке здравствене установе не потврђују електронски пријем 
фактура, као и да се дешава да се датум нашег слања не поклапа са датумом потврде пријема, 
што додатно отежава утврђивање датума пријема.” 
 

  

 Одговор: 

 Наручилац је рок плаћања у одредио у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, број 119/12, 68/15, 113/17, 
91/19) који уређује рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између 
јавног сектора и привредних субјеката, у циљу спречавања неизмирења новчаних обавеза у 
року (члан 1. Закона). 
 
 Наручилац је рок плаћања у одредио у складу са члаом 3. став 3. тачка 1) наведеног 

Закона. 

 Наведеним законом уређено је и регистровање и достављање електронских фактура, 
евидентирање и рокови плаћања.  

 Такође, конкурсном документацијом предвиђено је да Фонд плаћа испоручене количине 
гаса и трошкове у име и за рачун здравствених установа, на основу података здравствених 
установа о висини доспеле обавезе по испостављеној фактури Снабдевача, у износу који се 
односи на капацитете здравствене установе намењене пружању уговорене здравствене 
заштите, за лечење осигураних лица Фонда а да Здравствена установа плаћа испоручене 
количине гаса и трошкове по испостављеној фактури Снабдевача, у износу који се финансира 
из других извора, за које здравствена установа нема закључен уговор о пружању и 
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са Фондом. 

 Имајући у виду наведено, за припрему потребне документације за плаћање и 
података које је здравствена установа у обавези да достави Фонду (за део који Фонд плаћа), 
здравственој установи и Фонду  је неопходно да рок плаћања почиње да тече од дана пријема 
фактуре.  
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 Питање: 

 „У циљу припреме понуде за учеће на тендеру  бр. 404-1-112/20-25 –јавна набавка 

природног гаса за потребе здраствених установа на  период 24 месеца приликом прегледа 

конкурсне документације уочене су нејасноће  на страни 32  у члану  5. Вредност Оквирног 

споразума,   тачка 5.3 стоји  да вредност споразума из тачке 5.1 (природни гас) овог споразума 

урачунати  су трошкови приступа за транспорт и дистрибуцију гаса као и накнада за 

унапређење енергетске ефикасности. 

Обзиром да не располажемо са подацима из конкурсне документације –  недостају капацитети 

за свако Место испоруке  који су неопходни да би могли да одговоримо и доставимо  укупну 

вредност Оквирног споразума из тачке 5.3. Молимо за појашњење  и на кога се односила 

наведена тачка и  да ли учесник на тендеру (Снадбевач) је у обавези да одговори.“ 

 

 Одговор: 

 Вредност оквирног споразума је процењена вредност јавне набавке у коју су поред 

оквирних количина природног гаса урачунати  и трошкови приступа за транспорт и 

дистрибуцију гаса као и накнада за унапређење енергетске ефикасности. Вредност оквирног 

споразума понуђач не уписује.  

 На страни 36/43 Конкурсне документације предвиђено је: 

 „Напомена: Модел оквирног споразума понуђач мора да потпише, чиме потврђује да је 

сагласан са садржином оквирног споразума.“ 

 Имајући у виду наведено, понуђач није у обавези да попуни модел оквирног споразума. 

 

   

 р                                          М   
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