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Основна школа „Бранко Радичевић“ Шид спроводи поступак јавне набавке мале 

вредности добара – Набавка горива за моторно возило 4/2019,  за коју је позив за подношење 

понуда  објављен на Порталу јавних набавки дана 25.09.2019. године.  Заинтересовано лице 

доставило је наручиоцу путем електронске поште  Захтев за додатним информацијама  који је 

запримљен дана 27.09.2019  године  и заведен под деловодним бр. 665-6/2019. који гласи: 

„Poštovani, 

 
Molimo Vas za informaciju da li je moguća izmena konkursne dokumentacije po pitanju roka 

plaćanja? Da li je moguće skratiti rok od 45 dana na 15 ili 30 dana? Takođe, da li je moguće izmeniti 
da se rok plaćanja računa od dana fakturisanja a da fakturisanje svih količina bude jednom ili dva puta 

mesečno? 

 
Hvala unapred na odgovoru. 

 

Srdačan pozdrav“ 
 

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

124/2012, 14/2015 и 68/2015)  достављамо одговор: 

 
Конкурсном документацијом у поглављу VIII под називом Упутство понуђачима како да 

сачине понуду, под пројем 9.  на страни 22. и 23. предвиђени су:  НАЧИН И УСЛОВИ 

ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  

ПОНУДЕ,  9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

„Рок плаћања је 45 календарских дана  рачунајући  од дана када је рачун  унет у централни 
регистар фактура  за сваку појединачну испоруку добара,  а на основу документа којим је 

потврђена свака појединачна испорука (потписана и оверена отпремница од стране  наручиоца), 

по цени која је била важећа на дан испоруке добара, уз приложени важећи Ценовник. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.   

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс“. 
 

 

Наручиоцу је једини прихватљив рок  плаћања  45 дана  од дана када је рачун  унет у 

централни регистар фактура  за сваку појединачну испоруку добара,  те остаје при 

захтевима у погледу начина, рока и услова плаћања.     

            

Комисија за јавне набавке 


