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Poseban račun: 840-57668-75 
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Дел. бр.: 014-108/34 

Датум: 12.12.2013. 

 

Дана 11.12.2013 потенцијални понуђач је у електронској форми поставио 

следећа питања у вези са реализацијом јавне набавке мале вредности, редни 

број ЈНМВ 03/2013 – набавка металних полица за архивску грађу: 

 

„1. Način i rok plaćanja nisu jasno definisani, pa Vas molimo da precizirate svoj Zahtev. 

U obrascu Ponude naveli ste: „Po ugovoru, u roku od 45 dana“, a u Modelu Ugovora,u 

čl.3 naveli ste „Kupac se obavezuje da će Prodavcu isplatiti cenu iz čl.2 ovog ugovora u 

roku od 45 dana“, tako da ni u obrascu Ponude ni u Modelu Ugovora niste naveli bitan 

element a to je momenat od kada počinje da teče rok od 45 dana? Da li je rok plaćanja: 

45 dana od dana isporuke, kako je uobičajeno? 

 

Одговор:  
На основу примедбе, измењена је конкурсна документација везано за начин и рок 

плаћања: 

 

- врши се исправка Обрасца понуде (Образац А, страна 10) 

 „Начин плаћања: По уговору, у року од 45 дана (од дана испоруке).“ 

 

- врши се исправка Модела уговора (Образац Ђ, страна 20) 

„Купац се обавезује да ће Продавцу исплатити цену из члана 2. овог уговора у року 

од 45 дана од дана испоруке.“ 

 

 

2. Rok isporuke nije jasno definisan, jer ste u obrascu Ponude naveli „___kalendarskih 

dana od dana uplate iznosa utvrđenog računom iz prethodne tačke ponude“, a u Modelu 

Ugovora, čl.4 naveli ste „Rok isporuke metalnih polica je ___ kalendrarskih dana od dana 

uplate iznosa utvrđenog predračunom ispostavljenim od strane Prodavca“. Sve navedeno 

stvara veliku konfuzije jer pominjete predračun i račun, pa šta je tačno predračun ili 

račun? Takođe, smatramo da rok isporuke ne može biti vezan ni za predračun ni račun, 

već je uobičajeno da rok isporuke teče od dana obostranog potpisivanja Ugovora. 

 

Одговор:  

На основу примедбе, измењена је конкурсна документација везано за рок 

испоруке: 
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- врши се исправка Обрасца понуде (Образац А, страна 10) 

 „Рок испоруке: ______ календарских дана од дана потписивања уговора.“ 

 

- врши се исправка Модела уговора (Образац Ђ, страна 20) 

„Рок испоруке металних полица је _____ календарских дана од дана потписивања 

овог уговора.“ 

 

 

3. Na strani 5 od 23 naveli ste da su u Obrascu A-Obrascu ponude određeni način i uslovi 

plaćanja, garantni rok, međutim navedeni Obrazac to ne sadrži, pa Vas molimo da 

precizirate i garantni rok kao i da li garantni rok teče od dana isporuke? 

 

Одговор:  
На основу примедбе, измењена је конкурсна документација везано за гарантни 

рок. 

 

- врши се исправка Обрасца понуде (Образац А, страна 10) 

 „Гарантни рок: _______ (мин. 2 године, од дана испоруке)“ 

 

 

4. Na strani 7 od 23 naveli ste da je Ponuđač dužan da pri sastavljanju ponude navede da 

je poštovao obaveze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada i 

zaštite životne sredine, a konkursnom dokumentacijom nije predviđen Obrazac Izjave za 

gore navedeno, pa na koji način da Ponuđači to učine? Da li ćete nam naknadno dostaviti 

Obrazac za to ili možda mislite da Ponuđaći daju Izjavu na svom memorandumu?“ 

 

Одговор:  

На основу примедбе, у конкурсну документацију (страна бр. 24) уведен је Образац 

З, Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Става 2. Закона о јавној 

набавци.  

 

 

КОМИСИЈА 

 


