
Дел.бр. 16/20 

У Суботици, 19.03.2020. године 

 

Питање (е-mail упућен 18.03.2020. године) 

 

Subject: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, ЈНМВ бр.01/20 

 

Поштована, 

  

Молим за одговоре: 

  

1.       У члану 12 Модела  уговора наводите : „Овај Уговор ступа на снагу када 

га потпишу овлашћени представници Наручиоца и Понуђача а рок важности му 

је до испоруке наведених добара или до периода од годину дана. „ 

  

-       На овај начим имамо двоструко тумачење краја уговора. Наш предлог је 

да овај члан узмените и да он гласи: 

  

      „Овај Уговор ступа на снагу датумом потписивања 

овлашћених представника Наручиоца и Понуђача а рок важности му је годину 

дана , а најкасније до испоруке добара наведених овом набавком“ 
  

2.       Молим вас прецизирајте који начин фактурисања вам одговара, једном 

или два пута месечно? 

  

  

-       Уколико се фактурисање врши једном у месецу, дужничко поверилачки 

однос (ДПО) настаје последњег дана у месецу. 

-       Уколико се фактурисање врши два пута у месецу, дужничко поверилачки 

однос (ДПО) 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. 

  

3.       Да ли уважавате рок плаћања краћи од 45 дана од испостављања фактуре, 

 30 или 15 дана рецимо? 

  

Хвала 

Срдачан поздрав 

 

Oдговор (објављен на Порталу ЈН 19.03.2020.) 

 

У вези Вашег предлога да прецизирамо рок трајања уговора који је ближе одређен у 

чл. 12 ст.1 модела уговора датог у конкурсној документацији предметне јавне 

набавке, сматрамо да је смисао исти, односно да је речо језичком тумачењу 

наведеног става уговора које Комисија ЈНМВ 01/20 тумачи на исти начин како сте 

Ви навели у свом допису.  

 



Нисмо у могућности да скратимо рок плаћања рачуна, пошто као корисник јавних 

средстава рачуне плаћамо у виду РИНО рок плаћања (45 дана за рачуне које нам 

испостављају привредна дриуштва). За Наручиоцца је прихватљиво да рачуне 

издајете периодично, два пута месечно или другом динамиком која Вам одговара, 

али рок плаћања би у сваком случају остао 45 дана од дана издавања рачуна. 

 

С поштовањем,  

 

Комисија ЈНМВ 01/20 

ЈКП „Димничар“ Суботица 


