
1 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА ИРИГ 

Комисија за јавну набавку 

Број:01-404-23/2018 

Ириг, 01.06.2018.године 

Тел.022/400-629, 400-600 

Фах:022/462-035 

 

 

 

                На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем Начелника Општинске управе  

општине Ириг  број 01-404-23/2018 од  25.05.2018.године- „Набавка нафтиних деривата-горива за 

потребе службених возила Општинске управе општине Ириг “, сачинила је  

 

 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – НАБАВКА НАФТИНИХ ДЕРИВАТА-ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ 

СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ  

 

БР.ЈН 01-404-23/2018 

 

 

 

              Дана  01.06.2018.године примили смо мејлом  дописе којим се траже додатне 

информације/појашњење у вези Конкурсне документације -„Набавка нафтиних деривата-горива за 

потребе службених возила Општинске управе општине Ириг “,у оквиру којих су  постављена 

следећа питања: 

  

 

Питање 1.  „У Моделу Уговора члан 3.се наводи: 

“Наручилац се обавезује да Понуђачу плати цену по основу испостављене фактуре, у законском 

року, на текући  рачун број Понуђача назначен у фактури.” 

        Законски рок подразумева одложено плаћање до 45 дана. Овим путем Вам постављам питање 

да ли рок одложеног плаћања може бити краћи ,15 или 30 дана (на тај начин дефинисано у 

конкурсној документацији)?“ 

  

                  На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку - „ „Набавка нафтиних деривата-горива за потребе 

службених возила Општинске управе општине Ириг   , доставља додатне информације/појашњење 

на постављенo питањe: 
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На питање број 1.  

 

         Члан 63. став 2. Закона о јавним набавкма, гласи: 

“ 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“ 

            У Моделу Уговора у  члану 3. У конкурсној документацији на страни 20/31, стоји да: 

“Наручилац се обавезује да Понуђачу плати цену по основу испостављене фактуре, у законском 

року, на текући  рачун број Понуђача назначен у фактури.”    

          У Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,  

члан 4. 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.“ 

             Рок од 45 дана је мах рок за плаћање, а наручилац може фактуру платити и раније нпр. у 

року од 5 дана, 15 дана....  

            Наручилац не прихвата захтев Заинтересованог лица за изменом конкурсне документације, 

и у складу са тим конкурсна документације неће бити измењена. 

Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације. 

         Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну 

набавку,  на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) . 

 

 

                                                                                                   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ,ср 
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