
 

Дел.бр. 225 

Датум: 16.01.2015. 

Страна 1 од 2          

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 14.01.2015.године Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. Д 15-01  у коме 

се наводи следеће: 

1. -На страни 9 наводите: 

"Рок плаћања се прецизира од дана пријема исправног рачуна испостављеног заједно са 

записником о верификованој примопредаји добара која су предмет ове јавне набавке на 

уговорено место Наручиоца. Рок плаћања је 10 дана од пријема исправног рачуна и 

записника о квантитативном и квалитетном пријему добра." 

 

-На страни 20 у Моделу уговора, у члану 3 наводите:  

"Наручилац ће плаћање изговорене цене из члана 2. овог уговора извршити преносом 

средстава на рачун продавца, број __________код Банке__________, а у року од 10 дана од 

дана пријема рачуна и комплетирања документације за плаћање , по извршеној испоруци 

добара." 

 

- На страни 21 у Моделу уговора, у члану 7, став 1 наводите: 

“Купац се обавезује да ће испоручену робу платити по испоруци робе и пријема фактура 

са пратећом документацијом, на текући рачун Продавца". 

 

У складу са Закономо роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама , члан 3, став 3, тачка 1, нисмо у могућности да прихватимо да је рок за 

плаћање фактуре ......од дана пријема фактуре зато што се у том случају не може прецизно 

одредити рок плаћања. 

Молим Вас да ако сте у могућности примените члан 3 тачка 2 Закона о роковима 

измирења новчаних обавеза који гласи да рок за измирење почиње да тече: 

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

пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, или ако је дужник примио 

фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац испунио 

своју уговорену обавезу." 

 

 



2.На страни 17 наводите : „Понуђене цене су фиксне“ 

Образложење : укидањем Уредбе по којој се цене нафтних деривата мењају одлукама 

државних органа, цене нафтних деривата се слободно формирају на тржишту, тако да 

нема основа за усаглашавање ставова уговорних страна по питању формирања ценовника. 

„Лукоил Србија“ АД задржава право промене цена , у складу са кретањем на тржишту и 

својом комерцијалном политиком, при чему се врши промена ценовника. 

 

Наручилац даје следећи одговор: 

1. 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. 

 

Наручилац ће изменити стране 9, 20 и 21 у складу са датим одговором 

 

2. Цене важе на дан преузимања нафтних деривата на бензиснским станицама 

понуђача. 

Наручилац је изменио страну 17 у складу са датим одговором и обавештење о 

измени конкурсне документације и измењену страну 17 објавио 13.01.2015. године 

на порталу Управе за јавне набавке и сајту ПУ „11.април“   

 .   

Одговори на питања чине саставни део конкурсне документације.                                                                

                                                                                             

                                                                                           Комисија за јавну набавку 


