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Јавна набавка број: 1/2020 
 

 
ПРЕДМЕТ: Додатне информације или појашњења у вези са јавном набавком 

(добра) бр. 1/2019 „Гориво (дизел и безоловни)“ (1) 
 
Дана 26.12.2019. године примљен je Предлог за измену конкурсне документације у 
поступку јавне набавке мале вредности (добра) бр. 1/2020 „Гориво (дизел и безоловни)“: 
 
„Молимо Вас да размотрите измену конкурсне документације и то у делу: 
 

„Члан 5. 
Сматраће се да је Наручилац извршио пријем предметних добара у моменту 
потписивања фискалног рачуна приликом њихове испоруке. Исправни рачун, уз 
фискални рачун, Испоручилац је дужан да преда Наручиоцу приликом испоруке добара. 
Наручилац ће цену добара плаћати Испоручиоцу у року од 45 дана од дана пријема 

исправног рачуна из претходног члана, на основу наруџбенице о јавној набавци, у 
складу са овим оквирним споразумом.“ 
 
Питање: Да ли је за Вас као купца прихватљив краћи рок плаћања, одложено плаћање 
15 или 30 дана у складу са пословном политиком компаније?“ 
 
 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са предметном конкурсном документацијом, 
Комисија за јавну набавку бр. 1/2020 даје следећи 
 
 
 

О Д Г О В О Р 
 
Члан 4. став 1 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017) гласи:  
„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“. 
Позивајући се на поменути став Закона, и чињеницу да Наручиоцу није прихватљив 
краћи рок плаћања од 45 дана као и да понуђачи не могу дефинисати услове плаћања у 
конкурсној документацији наручиоца у складу са својим пословним политикама, не може 
се уважити Ваш предлог. 
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