
 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ  Јн 61/2019 

доставља  

 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

 
Питање  1. : 
Molim Vas za pojašenjenja konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti JN br. 61/2019 

  

1. Na strani 61. konkursne dokumentacije naveli ste sledeći zahtev: 

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja. 

Plaćanje se vrši u iznosu od 50% od ugovorene vrednosti nakon izvršene isporuke predmetnih dobara i ostatak u 

iznosu od 50% u 2020. godini. 

  

Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama u članu 4. je definisano sledeće: 

Ugovorom između javnog sektora i privrednih subjekata ne može se predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza 

duži od 45 dana, u slučaju kada je u tom ugovornom odnosu javni sektor dužnik. 

Ugovorom između subjekata javnog sektora ne može se predvideti rok za izmirenje novčanih obaveza duži od 60 

dana. 

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ugovorom između javnog sektora i privrednih subjekata može se predvideti rok za 

izmirenje novčanih obaveza do 90 dana u slučaju kada je dužnik Republički fond za zdravstveno osiguranje, odnosno 

korisnik sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u smislu zakona kojim se uređuje budžetski sistem. 

U ugovornom odnosu iz stava 1. ovog člana, rok za izmirenje novčanih obaveza ne može biti duži od 60 dana, u 

slučaju kada je dužnik u tom ugovornom odnosu privredni subjekt. 

Ako ugovorom iz stava 4. ovog člana nije ugovoren rok za izmirenje novčanih obaveza, dužnik je dužan, bez 

prethodne opomene, da izmiri novčanu obavezu u roku do 60 dana. 

Rok za izmirenje novčane obaveze iz st. 1, 2, 3, 4. i 5. ovog člana počinje da teče od dana propisanog članom 3. stav 

3. ovog zakona. 

  

Način i rokovi plaćanja koje ste definisali nije u skladu sa Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u 

komercijalnim, te Vas molim da ovaj zahtev vezan za način i rokove plaćanja uskladite sa Zakonom o rokovima 

izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim i izvršite izmenu konkursne dokumentacije u ovom delu. 

 2. Molim Vas da dostavite procenjenu vrednost javne nabavke. 

  
 

ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 

            1.           Наручилац је конкурсном документацијом дефинисао начин и услове плаћања. 

Наручилац је у складу са Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 

103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019),  дефинисао и одредио плаћање обавеза за капиталне 

издатке на више година. Наиме, ви у питању наводите, што сте у праву да се  “Уговором између 

јавног сектора и привредних субјеката не може се предвидети рок за измирење новчаних обавеза 

дужи од 45 дана, у случају када је у том уговорном односу јавни сектор дужник”, и то сте апсолутно 

управу. Али нико не спори да је рок плаћања 45 од испостављања фактуре, набавком је дефинисан 

само начин плаћања и то да се 50% плаћа у овој години, а 50% у следећој, што значи да се плаћање 

врши у две рате и под тим условима сви понуђачи учествују на предметној набавци. Још једном Вам 
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напомињемо начин плаћања је дефинисан као плаћање у две године, у две једнаке рате у складу са 

Законом о буџетском систему и висини апропријације у буџету, а предметне фактуре које се издају за 

прву и другу рату се плаћају у законском року од 45 дана. Наручилац није у уговору стриктно навео 

рок плаћања, те ће извршити измену конкурсне документације у овом делу и продужити рок за 

достављање понуда за 1 дан. 
      

2. Процењена вредност предметне набавке је 2.500.000,00 без ПДВа. 
 

  Комисија за јавну набавку 

 

 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


