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Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012) Наручилац објављује: 

 

ПРЕДМЕТ: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка мале 

вредности-добра-бензин и дизел гориво, бр. ЈН Д 15-01 

 

Дана 20.01.2015.године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. Д 15-01  у коме 

се наводи следеће: 

1.  Да ли је за Наручиоца неприхватљиво уколико Понудјач достави Понуду са 

авансним плаћањем? 

2. Да ли Понудјач у оквиру своје понуде може дати одложено плаћање – 15 дана од 

дана пријема фактуре? 

3. У Уговору није дефинисано на који начин се врши фактурисање. Предлажемо 

следећу формулацију: Уколико се фактурисање врши два пута у месецу, дужничко 

поверилачки однос (ДПО) настаје 15-ог (петнаестог) календарског у месецу за 

продају остварену у првих 15 (петнаест) календарских дана у текућем месецу, и 

последњег дана у месецу за продају остварену од 16-ог (шеснаестог) календарског 

у текућем месецу до краја месеца.Купац се обавезује да вредност преузетих 

нафтних деривата, друге робе и услуга из члана 1.овог Уговора плати Продавцу у 

року од _15_ календарских дана од датума ДПО.“ Молимо да размотрите измене. 

Наручилац даје следећи одговор: 

1. Наручилац не прихвата понуду са авансним плаћањем.  

 

2. Рок плаћања не може да буде дужи од 45 дана. 

 

3. Рок за измирење обавезе плаћања почиње да тече првог наредног дана : 

 од дана када је дужник примио фактуру, односно други захтев за плаћање од 

повериоца који је испунио своју уговорену обавезу;  или 

 од дана када је поверилац испунио своју обавезу, уколико није могуће 

утврдити дан пријема фактуре или одговарајућег захтева за исплату, или ако 

је дужник примио фактуру или одговарајући захтев за исплату пре него што 

је поверилац испунио своју обавезу. 

Рок плаћања не може да буде дужи од 45 дана. 

Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.                                                                

                                                                                             

                                                                                           Комисија за јавну набавку 


