
 

 

Del.br.  57/19 

u Subotici, 21.03.2019. godine 

 

Pitanje (e-mail upućen 20.03.2019.): 

 

Subject: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

ЈНМВ 01/19 

 

Поштована, 

Молим Вас за тумачење, пошто је у Моделу уговора, у Члану 5. предвиђено следеће: 

„Уговорену вредност из члана 3. овог Уговора Наручилац ће платити на текући рачун 

Испоручиоца до 45 дана након испоруке добара и испостављања фактуре.“ 

1.       Да ли наведено значи да треба свака испорука посебно да се фактурише или је за 

Наручиоца прихватљиво да фактурисање буде 2 пута месечно, тј. 15-тог и последњег 

календарског дана у месецу? 

2.       Уколико би фактурисање било два пута месечно, да ли је за Наручиоца прихватљиво 

да рок плаћања рачуна буде 15 или 30 дана од дана издавања рачуна? 

Такође ради прецизирања рока трајања уговора, предлажемо да Члан 12., став 1 гласи: 

„Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу овлашћени представници Наручиоца и 

Понуђача, а рок важности му је до испоруке наведених добара, а најдуже до периода од 

годину дана. 

  

Хвала. 

  

MOLIMO VAS DA NAM PRIJEM OVE PORUKE POTVRDITE E-MAILOM U 

NAJKRAĆEM ROKU!!!   

Komunikacija se u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki 

odvija pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom. Komunikacija treba 

da se odvija na način da se poštuju rokovi predviđeni ovim zakonom i da se u tom cilju, kada je 

to moguće, koriste elektronska sredstva.  Na osnovu člana 20. Zakona o javnim nabavkama 

(«Службени гласник РС», бр. 124/12, 14/2015 i 68/15), u obavezi ste da svaki prijem 

dokumenta putem elektronske pošte, na isti način potvrdite prijem. Ako je dokument iz postupka 

javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte ili 

faksom, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način 

potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna i da učini kada je to neophodno kao 

dokaz da je izvršeno  dostavljanje. 

 



 

 

Odgovor (objavljeno na Portalu JN 21.03.2019.): 

 

Poštovani, 

 

nismo u mogućnosti da skratimo rok plaćanja računa, pošto kao korisnik javnih sredstava račune 

plaćamo imajući u vidu RINO rok za plaćanje (45 dana za račune koje nam ispostavljaju 

privredna društva). Za Naručioca je prihvatljivo da račune izdajete periodično, dva puta mesečno 

ili drugom dinamikom koja Vam odgovara, ali rok plaćanja bi u svakom slučaju ostao 45 dana 

od dana izdavanja računa. 

 

U vezi Vašeg predloga da preciziramo rok trajanja ugovora koji je bliže određen u čl. 12 st. 1 

modela ugovora datog u konkursnoj dokumentacij predmetne javne nabavke,  smatramo da je 

smisao isti, odnosno da je reč o jezičkom tumačenju navedenog stava ugovora koje Komisija 

JNMV 01/19 tumači na isti način kako ste Vi naveli u svom dopisu. 

 

S poštovanjem, 

 

Komisija JNMV 01/19 

JKP „Dimničar“ Subotica 


