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На основу чл. 63 ст. 2 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 
124/12,14/15 и 68/15) Студентски центар Чачак,Чачак,Светог саве 66 (у даљем тексту: 
Наручилац) дана 09.06.2016.год. oбјављује 
 
                                          ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
                              у поступку јавне набавке ЈН бр. Д-1.1.9 /16  
 
 
I  Заинтересовани понуђач за учешће у поступку јавне набавке упутиo je дана  
08.06.2016.године путем e-maila следећe питањe: 
 
1.Захтев у погледу рока плаћања: Наручилац ће уговорене доспеле обавезе уплатити 
према уредно испостављеним фактурама у року од 45 дана од датума фактурисања. 
Да ли је за наручиоца прихватљив краћи рок плаћања? 
 
Одговор: 
 Рок плаћања је до 45 календарских дана од дана испостављања фактуре (у складу са 
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 
гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015) 
 
2.Питање Објашњење у делу: 
 Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими средство 
обезбеђења-меницу за повраћај авансног плаћања. 
  Одговор: 
У делу  Упутство понуђачима како да сачине понуду под тачком 8.   Начин и услови 
плаћања брише се став 4 и то:“ Наручилац задржава право да врши авансно плаћање 
за део уговора који  ће се реализовати у наредној години обзиром да су обезбеђена 
средства у години у којој се врши плаћање. Наручилац не може исплатити  ниједан 
износ пре него што прими средство финансијског обезбеђења - меницу за повраћај 
авансног плаћања“,обзиром да је 
грешком Комисије  у тексту остао и став 4, који је у супротности са  ставом 3. 
 
II Ови  одговори чине саставни део конкурсне документације. 
 
III. Рок за подношење понуда се не продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Рок за 
подношење понуда је 13.06.2016. године до 12,00 часова. 
 
IV Контакт: javne.nabavkesc@mts.rs, факс 032/222-302, у радно време од 7,00-15,00 ч. 
 
                                                                                               Комисија за јавне набавке 
 


