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број: 01-5559/4-1 

датум: 16.11.2018. 

 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике 

Србије (у даљем тексту: Наручилац) у отвореном поступку јавне набавке добара број ЈНО 

10/18 под називом ,,набавка природног гаса – потпуно снадбевање” даје 

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОСТУПАК ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ДОБАРА ЈНО 10/18 

1. Питање заинтересованог лица: 

Будући да се гас на тржишту Републике Србије купује у доларима по средњем курсу НБС 

на дан промета, те да се формирање цене истог везује за цену Brent dtd нафте на светском 

тржишту, сматрамо да ваш захтев за фиксном ценом током трајања уговора, у делу 11. 

„Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена у понуди“ на страни 10/34 

конкурсне документације, треба да буде избрисан. Напомињемо да сте касније у 

документацији, прецизније у члану 15. Уговора, уредно навели на који начин је могућа 

промена цене, те сматрамо да је овај претходни захтев збуњујући за заинтересоване 

понуђаче. 

1. Одговор комисије наручиоца: 

Одредбе које су дате у тачки 11. конкурсне документације су општег карактера (lex 

generali) док одредбе које су дате у моделу уговора представљају посебне одредбе (lex 

specialis) које по правилу имају дерогативно дејство у односу на опште норме осим 

уколико је у питању норма императивног карактера. Како у наведеном случају није у 

питању норма императивног карактера, Комисија наручиоца сматра да нема потребе за 

мењањем конкурсне документације јер је јасно наведено у моделу уговора у ком случају 

се понуђена цена може мењати. 

2. Питање заинтересованог лица: 

Молимо Вас да у конкурсној документацији додате категорију потрошача у коју сапдате 

(К1 или К2) будући да је исти неопходан за давање понуде. Овај можете пронаћи на 

фактури вашег тренутног снадбевача. 
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2. Одговор комисије наручиоца: 

Наручилац спада у категодију К1 потрошача. Како појашњења конкурсне документације 

спадају у саставни део конкурсну документације Комисија наручиоца сматра да нема 

потребе за изменама конкурсне докуметнације у складу са чланом 9. а у вези са чланом 61. 

ЗЈН. 

 

За сва даља питања стојимо Вам на располагању 

Комисија наручиоца за јавну набавку добара ЈНО 10/18 


