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ПРЕДМЕТ: Одговори на питања у отвореном поступку са оквирним споразумом јавне 
набавке услуге:  Природни нафтни гас за грејање- за потребе Министарства унутрашњих 
послова, обликован по партијама, ЈН број  350 /17 

 
 
На основу упућеног захтева, сходно члану  63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015“), достављамо вам тражена 
појашњења на следећa питањa: 
 
Прегледом конкурсне документације за набавку природног гаса  - оквирни споразум бр.350/17  (на 
3 године) по партијама 1 и 2, констатујемо следеће: 
  

ПИТАЊЕ 1. Прегледом конкурсне документације за набавку природног гаса  - оквирни споразум 
бр.350/17  (на 3 године) по партијама 1 и 2, констатујемо следеће: 

Оквирни споразум није прецизно дефинисан у смислу трајања (да ли је на 2 или на три године) 
као ни број Понуђача; 
 
ОДГОВОР 1. Трајање оквирног споразума дефинисано је на страни 5. конкурсне документације у 
поглављу II подаци о предмету јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама. 
 
ПИТАЊЕ  2. Оквирним споразумом предвиђена је грејна сезона 2017/2018  – која ће истећи у 
време отварања понуда;  
 
ОДГОВОР 2. Наручилац је дефинисао у поглављу III ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА ; МЕСТО ИСПОРУКЕ; ГАРАНТНИ РОК  начин  
испоруке природног гаса за грејање, у свему у складу са Техничком спецификацијом за партију 1. 
и партију 2. 
 

ПИТАЊЕ  3.  Није прецизно наведено када се предвиђа закључење Уговора; 

 
ОДГОВОР 3. У вези са рангирањем и бројем понуђача и временом закључења појединачног 
уговора биће извршена измена конкурсне докуменатције која ће бити објављена на Порталу 
јавних набавки, сајту МУП-а и у Службеном гласнику Републике Србије. 
 
ПИТАЊЕ 4.   Kоличине не би требале бити подложне променама већ одступања могу бити +/-
10%  јер наручалац поручује количине спрам закључених уговора са купцима; 
 
ОДГОВОР 4. У вези са наведеним количинама које су дате као оквирне, а где је наручилац 
дефинисао да су исте подложне промени у зависности од потреба Наручиоца (временских 
услова), наручилац врши измену у том делу, на свим местима у конкурсној документацији где 
стоји:  

 



Наведене количине су оквирне и подложне су промени у зависности од потреба Наручиоца 
(временских услова) 
 
Врши се измена, и треба да буде: 
 
Наручилац задржава право да одступи од оквирних количина наведених у 
спецификацији. Дозвољена одступања износе ±10%. 
 
Наведена измена биће извршена у измењеној конкурсној докуменатацији и објављена на 
Порталу јавних набавки, сајту МУП-а и у Службеном гласнику Републике Србије. 
 
ПИТАЊЕ 5. Дан промета није добро дефинисан (фактурисање – стр. 8, стр.18, стр. 36, стр.88… 
KД). По Закону о ПДВ датум промета је датум очитавања гаса а то је 1. у месецу за претходни 
месец; 
 
ОДГОВОР 5. Наручилац врши измену у делу који се односи на Фактурисање на страницама: 
8.,18.,36. и 88. конкурсне документације, тако да, на свим местима у конкурсној документацији где 
стоји: 
 

Фактурисање 
 
Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном месечно, при чему се датумом промета 
сматра последњи дан у месецу, однoсно датум ванредног очитавања при евентуалној промени 
услова испоруке.  
 
Понуђач/Добављач је обавезан да фактурише испоручени гас у року од 10 (десет) дана од датума 
промета, а за износе уговорене у УСД у динарима по званичном средњем курсу Народне банке 
Србије на дан промета.  
 
Наручилац је обавезан да издати рачун плати у року од 15 (петнаест) дана од датума промета. 
Уколико се последњи дан рока плаћања поклапа са нерадним даном, рок плаћања се продужава до 
првог наредног радног дана. 
 
Врши се измена, и треба да буде: 
 

Фактурисање 
 
Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном месечно, при чему се датумом промета 
сматра први дан у месецу за претходни месец, однoсно датум ванредног очитавања при 
евентуалној промени услова испоруке.  
 
Понуђач/Добављач је обавезан да фактурише испоручени гас у року од 10 (десет) дана од датума 
промета, а за износе уговорене у УСД у динарима по званичном средњем курсу Народне банке 
Србије на дан промета.  
 
Наручилац је обавезан да издати рачун плати у року од 15 (петнаест) дана од датума промета. 
Уколико се последњи дан рока плаћања поклапа са нерадним даном, рок плаћања се продужава до 
првог наредног радног дана. 
 
Наведена измена биће извршена у измењеној конкурсној докуменатацији и објављена на 
Порталу јавних набавки, сајту МУП-а и у Службеном гласнику Републике Србије. 
 
 
 
 



ПИТАЊЕ 6. Неисправни су додатни услови: Технички капацитет (да понуђач поседује најмање 5 
камиона цистерни) – напомињемо да се природни гас траспортује кроз гасоводе, а не камионима; 
 
ОДГОВОР 6. У вези са  додатним условима:  технички капацитет (да понуђач поседује најмање 5 
камиона цистерни) – биће извршена измена конкурсне докуменатције која ће бити објављена на 
Порталу јавних набавки, сајту МУП-а и у Службеном гласнику Републике Србије. 

 
ПИТАЊЕ 7. Предугачак је рок важења понуде (90 дана); 
 
ОДГОВОР 7. Наручилац остаје при задатим условима из конкурсне документације. 
 
ПИТАЊЕ 8. Банкарска гаранција (Давање Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења 
доброг извршења Оквирног споразума  – достава менице у вредности 10% оквирног споразума; 
Достава изјаве понуђача о давању банкарске гаранције у вредности од 10% вредности 
појединачног уговора као средства обезбеђења за добро извршење посла) - Да ли постоји 
могућност да Наручилац као финансијско обезбеђење уместо банкарске гаранције достави менице 
за закључење оквирног споразума и за закључење уговора? Разлог томе је што Наручилац исту 
није предвидео Планом пословања. 
 
 
ОДГОВОР 8. Наручилац ће прихватити понуду потенцијалних понуђача који доставе као 
финансијско средство обезбеђења за добро извршење посла приликом закључења 
уговора, сопствену меницу као средство обезбеђења. 
 
Наведена измена биће извршена у измењеној конкурсној докуменатацији и објављена на 
Порталу јавних набавки, сајту МУП-а и у Службеном гласнику Републике Србије. 
 
 

 
 

Комисија за јавну набавку 
 


