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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 23.06.2020. године и дана 24.06.2020. године, заинтересовано лице обратило се 

захтевима 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: 
 „Молимо вас да у конкурсну документацију, у делу "Модел Уговора" Члан 3. Услови и 
рок плаћања додате део о доцњи у извршењу обавезе плаћања.  
Сматрамо да наведено треба да буде саставни део Уговора, будући да, по закону Снабдевач 
има право обрачунавања камате. 
 Предлажемо следеће: 
 "У случају доцње у извршењу обавезе плаћања, Купац је дужан да поред главнице 
плати Снабдевачу и камату у висини законске затезне камате у складу са достављеним 
обрачуном Снабдевача у року од 8 (осам) дана од дана испостављања истог. Камата се 
обрачунава на износ дуга од датума доспећа рачуна на наплату до дана исплате, и то по стопи 
утврђеној законом." 

  

 Одговор: 

 Услови под којима Поверилац има право на наплату камате за неизмирење новчаних 
обавеза у уговореном року утврђени су чланом 7. Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, број 119/12, 68/15, 113/17, 91/19) 
док су висина стопе и начин обрачуна затезне камате коју плаћа дужник, који задоцни са 
измирењем новчане обавезе, уређени Законом о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 
119/12).  

 Здравствена установа односно Купац (дужник) је у обавези да плати камату за 
неизмирење новчаних обавеза у уговореном року у складу са наведеним позитивно правним 
прописима без обзира да ли је иста предвиђена уговором.  

 Имајући у виду наведено, ово појашњење не представља измену конкурсне 
документације.  

  
 Питање: 
 „Уочили смо грешку у Прилогу 1 конкурсне документације - Списак здравствених 

установа, и то на страни 2. “Подаци о месту испоруке”. 

Наиме, у делу ОДС сте за Партију I и Партију II - Филијале Сомбор и Суботица навели Цестор-

Векс д.о.о. Цестор-Векс д.о.о. je њихов тренутни снабдевач природним гасом, али не и 

Оператор дистрибутивног система. 

ОДС за Сомбор је Сомбор-гас, а за Филијалу Суботица - ЈКП Суботицагас, осим за Дом 

здравља Суботица, за место испоруке Амбуланта Хајдуково где је ОДС ЈП Србијагас. 

 Молимо вас да уочену грешку исправите.“ 
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 Одговор: 

 У Прилогу 1 Конкурсне документацције - Списак здравствених установа за које се 

спроводи јавна набавка са подацима о оквирној количини природног гаса,  у делу „Подаци о 

месту испоруке“ наведени су подаци о оператору дистирбутивног система.  

 Наведени подаци су информативног каратера и нису од значаја за припремање 

прихватљиве понуде из ког разлога Наручилац неће извршити измену конкурсне 

документације.  

 

   

 р                                          М   

                                                                                    КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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