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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 јавну набавку објављује
Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима
у вези јавне набавке бр.ЈН 1.1.3/2018 – Електрична енергија
Питање бр. 1:
У конкурсној документацији за набавку електричне енергије број 1.1.3/2018 , као и у моделу
уговора навели сте следеће: “ Рок плаћања је најдуже до 45 дана од дана регистрације
фактура (рачуна) у Централном регистру фактура“
Oвим путем Вас обавештавамо да је овако постављен рок плаћања супротан одредбама
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, конкретно
Члан. 3. Став 3. којим је прописано на који начин се рачунају рокови прописани овим
законом.
Ни један од поменутих начина не препознаје моменат регистровања у централни регистар.
Поменутим Законом дефинисан је опсег у којем се може одредити рок плаћања, у овом
случају , између два субјекта Јавног сектора, до 60 дана. Ми као поверилац у обавези смо да
пре упућивања (слања) фактуру региструјемо, а рок плаћања остаје не промењив, односно
онакав какав је уговорен, а једино може бити уговорен у складу са Законом о роковима
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Још једном понаваљамо начин
на који сте га ви дефинисали није у складу са овим законом.
Наш предлог је да рок плаћања буде 45 дана од дана издавања или пријема фактуре или било
који други рок предвиђен законом, а нашу обавезу о регистрацији исте ћемо испуните и
нисте у обавези да фактуру платите док то не учинимо.

Питање бр. 2:
Друго питање се односи на датум достављања рачуна. У конкурсној документацији навели
сте следеће: „Испоручилац мора доставити рачун за испоручену електричну енергију
најкасније до 10. у месецу за предходни месец.”
Наш предлог је да извршите измену тако да гласи: „Испоручилац мора доставити рачун за
испоручену електричну енергију најкасније до 20. у месецу за предходни месец.”
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Одговори:
1. Комисија за јавну набавку усваја сугестију заинтересованог лица. У том смислу биће
извршена измена конкурсне документације.
2. Комисија за јавну набавку усваја сугестију заинтересованог лица. У том смислу биће
извршена измена конкурсне документације.

Комисија
м.п.
за јавну набавку
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