
Основна школа  

„Бранко радичевић“ Шид 

Број: 596-7/2018 

Дана,  03.08.2018. године 

 

Основна школа „Бранко Радичевић“ Шид спроводи поступак јавне набавке мале 

вредности добара – Набавка горива за моторно возило 2/2018,  за коју је позив за подношење 

понуда  објављен на Порталу јавних набавки дана 01.08.2018. године. Заинтересовано лице 

доставило је наручиоцу путем електронске поште  Захтев за појашњење  конкурсне 

документације који је запримљен дана 02.08.2018. године  и заведен под деловодним бр. 596-

6/2018. који гласи: 

„Поштовани, 

Обраћам Вам се са молбом за појашњење конкурсне документације. 

Да ли је за наручиоца једини прихватљив начин плаћања 45 дана од пријема рачуна? Да ли 

понуђачи могу да понуде и аванс? 

Молимо Вас за потврду пријема маила. 

Хвала и срдачан поздрав“ 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015)  достављамо одговор  на следеће  питање: 

  - „Да ли је за наручиоца једини прихватљив начин плаћања 45 дана од пријема рачуна? Да ли 

понуђачи могу да понуде и аванс?“ 

У вези овог питања, Наручилац даје следећи одговор: 

Конкурсном документацијом у поглављу VIII под називом Упутство понуђачима како да 

сачине понуду, под пројем 9.   на страни 22. и 23. предвиђени су:  НАЧИН И УСЛОВИ 

ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  

ПОНУДЕ,  9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.  

Плаћање понуђачу се врши уплатом на рачун  понуђача  на основу испостављеног  рачуна, а по 

испоруци добара.  Отпремница  је средство за евидентирање испоруке добара – горива.  

Рок плаћања је 45  дана од  дана  пријема рачуна.  

Уколико је изабрани понуђач страно правно или физичко лице дужан је да пре закључења 

уговора достави доказ о отвореном нерезидентном динарском рачуну и да приликом закључења 

уговора достави доказ о томе. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

*Наручиоцу је  једини прихватљив начин плаћања  45 дана од пријема рачуна. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.      

          

Комисија за јавне набавке 


