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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 
68/15) Комисија за спровођење јавне набавке бр.ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила објављује  

 
Одговор на захтев заинтересованог лица  

за додатним информацијама и појашњењима  
 
Дана 16.3.2020. године, у 13:14 часова, Општинска управа општине Нови Кнежевац путем 
електронске поште примила је захтев за додатним информацијама и појашњењима 
заинтересованог лица у вези јавне набавке бр.ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила (који је код 
наручиоца заведен под бројем IV-404-8-6/2020 дана 16.3.2020. године), а који гласи:  
 
 
Питање: У моделу уговора ЈН 1.1.1/2020, Члан 6  
  
Наручилац ће добра плаћати вирмански на текући рачун Добављача по примљеном рачуну, 
са тачно наведеним називом и количином испоручених добара, у року од највише 45 дана, а 
преузимање добара ће се вршити преко компанијских кредитних платних картица. 
Фактурисање испоручених количина нафтних деривата ће се вршити 2 (два) пута у месецу. 
Дужничко поверилачки однос настаје 15-ог (петнаестог) календарског дана 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 дана у текућем 
месецу до краја месеца. 
Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 
могућностима буџета општине Нови Кнежевац. 
  
Да ли сам добро разумела, да последњим пасусом члана желите рећи да уколико будете 
имали расположила средства и  пре рока од 45 дана, односно пре крајњег рока за плаћање 
фактуре, можете вршити уплате по фактури делимично или у целости? 
 
 
Одговор: Чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама дефинисано је да заинтересовано 
лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека 
рока за подношење понуде.  
Како Ваш захтев за додатним инфомацијама или појашњењима није упућен у законом 
предвиђеном року Комисија за јавну набавку није у обавези да одговори на исти. 
Међутим, у циљу отклањања свих недоумица Комисија даје следеће појашњење везано за 
члан 6. Модела уговора из предметне јавне набавке – Чланом 4. став 1. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр.119/12, 
68/15, 113/17 и 91/19) дефинисан је максималан рок за измирење новчаних обавеза између 
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јавног сектора и привредних субјеката, који не може бити дужи од 45 дана, у случају када је 
у том уговорном односу јавни сектор дужник.  
Наручилац је у оквиру поглавља VIII – Модел уговора, чланом 6., на страни 29-30/34 
конкурсне документације, дефинисао могућност да, у складу са ликвидним могућностима 
буџета општине Нови Кнежевац, исплати испоручена добра и пре крајњег рока који је 
дефинисан Законом.    
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