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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  БРОЈ 1 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ БРОЈ 69/2018  

 

Питање бр.1: 

На старни 6 конкурсне документације у тачки  3.5. Рок и начин испоруке наведено  је 

следеће:Испорука се врши на паритету ФЦО железничке станице Наручиоца на 

територији Републике Србије, према спецификацији датој у тачки 3.6. Трошкове испоруке 

сноси Продавац. 

Како би заинтересована лица припремила прихватљиве понуде неопходно је да 

додатно појасните на који INCOTERMS сте мислили када сте захтевали испоруку на 

паритету ФЦО јер нпр. INCOTERMS ( 2010 ) „не познаје“ паритет ФЦО. 

Предлажемо да се измени конкурсна документације у делу начин испоруке, тако да 

измењена гласи: Испорука сушеног  угља (лигнита), врши се у седишту Продавца, на 

паритету FCO утоварено на утоварном месту Продавца у вагоне Купца. Трошкове 

испоруке сноси Купац. 

 

Одговор бр.1: 

Наручилац није сагласан са предлогом потенцијалног понуђача, тако да на страни 6 

конкурсне документације тачка  3.5. Рок и начин испоруке остаје непромењена.  

 

Питање бр.2: 

На страни 18 конкурсне документације у тачки  7.11.1. Начин плаћања је 

безготовинско плаћање. Рок плаћања износи 45 дана (у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 

119/12 и 68/15)) од дана пријема исправног рачуна за испоручена добра. 

Предлажемо да се измени конкурсна документације у делу начин плаћања, тако да 

измењена гласи: 

Купац је дужан да плати уговорену цену авансно, за сваку испоруку сушеног угља (лигнита) 

на основу издате профактуре, до последњег дана у текућем месецу за испоруке у наредном 

месецу. 

 

Одговор бр.2: 

Наручилац није сагласан са предлогом потенцијалног понуђача, тако да на страни 18 

конкурсне документације тачка  7.11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

остаје непромењена.  
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