
Комисија за јавну набавку електричне енергије у складу са чл.63.Закона о јавним 

набавкама објављује питања заинтересованих и одговор комисије. 

 

Питање понуђача: 

 

Поштовани, 

  

У конкурсној документацији навели сте рок плаћања „ до 45 дана од дана креирања 

фактуре у Централном регистру фактура“. 

  

Oвим путем Вас обавештавамо да је овако постављен рокa 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. Ниједан 

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 непроменљив, 

односно онакав какав је уговорен. 

  

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. 

  

 

Одговор наручиоца: 

Наручилац је уважио предлог понуђача и сходно томе мења конкурсну документацију 

на следећи начин: 

На стр. 17 конкурсне документације (Образац 1) уместо текста '' Начин и рок плаћања: 

сукцесивно, након извршене испоруке, у року до 45 дана од дана креирања фактуре у 

Централном регистру фактура, на рачун продавца бр. ___________________________, 

који се води код _______________________________ банке.'' 

убацује се нови текст '' Начин и рок плаћања: сукцесивно, након извршене испоруке, 

у року до 45 дана од дана пријема фактуре од стране Наручиоца, на рачун продавца бр. 

___________________________, који се води код _______________________________ 

банке.'' 

На стр. 30 конкурсне документације (Модел уговора, члан 9), уместо текста '' Рок 

плаћања је до 45 дана од дана креирања фактуре у Централном регистру фактура на рачун 

продавца број ______________________ који се води код ____________________ банке.'' 

убацује се нови текст '' Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема фактуре од стране 

Наручиоца, на рачун продавца број ______________________ који се води код 

____________________ банке. 

На стр. 37 конкурсне документације (Упутство понуђачима како да сачине понуду), 

уместо текста '' Рок плаћања је највише 45 дана од дана креирања фактуре у Централном 



регистру фактура.'' убацује се нови текст '' Рок плаћања је највише 45 дана од дана 

пријема фактуре од стране наручиоца.'' 

Остатак конкурсне документације остаје непромењен. 

У  складу  са  Законом  о  ЈН  и  овом  изменом  конкурсне  документације,  продужава  

се  рок  за  достављање  понуда  за  четири  дана  (погледати  Обавештење  о  продужетку 

рока  за  подношење  понуда на Порталу ЈН и сајту наручиоца).   

 

 


