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 POTENCIJALNIM PONUDITELJIMA 

 U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE 

 OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM 

  
 Evidencijski broj:  01/2014 
 

 

 
Predmet: Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za 

     opskrbu prirodnim plinom, evidencijski broj: 01/2014 

 

Javni naručitelj Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir zaprimio je dana 03.12.2014. 

godine zahtjev za izmjenu i dopunu dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku 

javne nabave opskrbe prirodnim plinom, evidencijski broj nabave: 01/2014, poziv za 

nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2014/S 002-0053931 odaslan 

21.11.2014. godine, a objavljen 24.11.2014. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave 

u „Narodnim novinama“. 

 

Sukladno odredbama članka 31. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Nar.nov., broj 90/11, 

83/13, 143/13 i 13/14), javni naručitelj Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir 

dostavlja u odnosu na zahtjev gospodarskog subjekta sljedeće objašnjenje dokumentacije za 

nadmetanje za opskrbu prirodnim plinom, evidencijski broj nabave: 01/2014.  

 

 

PITANJE: 

 

Sukladno odredbi članka 31. Zakona o javnoj nabavi postavljamo zahtjev za izmjenom i 

dopunom dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave za opskrbu 

prirodnim plinom, evidencijski broj nabave: 01/2014, objavljen 24. studenog 2014. godine: 

 

1. Točkom 19. Dokumentacije za nadmetanje Naručitelj definira način određivanja cijene 

ponude 

Uz navedeno, Naručitelj ne navodi da prihvaća promjenjivost cijena, već suprotno - navodi da 

je cijena prirodnog plina fiksna i nepromjenjiva za cijelo obračunsko razdoblje trajanja 

ugovora. Sukladno propisima koji uređuju odnose na tržištu plina te činjenicom da su sastavni 

dio cijene i regulirani elementi koje Opskrbljivač mora primjenjivati i mijenjati sukladno 

Odlukama o promjeni visine istih, te promjenjivosti i s kuta ulazne cijene plina, a sukladno 



ugovornim odnosima s veledobavljačem plina, opskrbljivač nije u mogućnosti nuditi i 

definirati nepromjenjivost cijena. 

Stoga, Naručitelj u ovom slučaju mora izmijeniti dokumentaciju za nadmetanje sukladno 

navedenom i prihvatiti promjenjivost cijena. 

 

2. Točkom 27. Dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj navodi da će račune plaćati 

u roku od 30 dana od dana ispostavljanja računa 

 

Navedena odredba nije u skladu s uvriježenim uvjetima plaćanja koji reguliraju tržište plina. 

Račun za nabavu plina opskrbljivač je dužan platiti u roku koji određuje veledobavljač plina 

(što je ovisno o uvjetima ugovora uglavnom unutar 15 dana). Uz spomenutu činjenicu i 

predmetnih „30 dana“ javlja se disrazmjer između  dva vremenska roka, koji između ostalog, 

mogu dovesti i do nestabilnosti opskrbnog sustava plinom, zbog financijskog 

preopterećenja opskrbljivača. 

Obzirom opskrbljivač mora na računu navesti datum dospijeća računa, predlažemo 

Naručitelju  da u Dokumentaciji za nadmetanje odredi da će odabrani ponuditelj dostaviti 

Naručitelju račun s navođenjem roka plaćanja od 15 dana od kraja obračunskog razdoblja ili 

10 dana od dana izdavanja računa. Ujedno napominjemo da se navedeni čl.15.,st.6., Općih 

uvjeta opskrbe plinom odnosi na obvezu javne usluge. 

 

 

Naručitelj se očituje na sljedeći način: 

 

Ad 1.  

Naručitelju je dana mogućnost da slobodno regulira način određivanja cijene plina. Cijenu 

plina u ugovoru o opskrbi plinom opskrbljivač plinom i krajnji kupac slobodno 

ugovaraju. 

 

Cijena koju određeni ponuditelj nudi za traženi predmet nabave rezultat je njegove 

poslovne politike. Rizik promjene cijene odnosi se jednako na ponuditelja i naručitelja, ovisno 

o eventualnom povećanju ili smanjenju nabavne cijene plina. 

 

Naručitelj ostaje kod uvjeta iz Dokumentacije za nadmetanje. 

 

Ad 2.  

Naručitelj kao proračunski korisnik vrši plaćanja sukladno uvjetima navedenim 

u točki 27. Dokumentacije za nadmetanje te nije u mogućnosti istu mijenjati. 

 

S poštovanjem, 

 

 

 Za naručitelja 

 Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir 

  

 Povjerenstvo 

 

Dostaviti: 

1. Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, putem Elektroničkog oglasnika javne 

nabave Republike Hrvatske 

2. Pismohrana, ovdje 


