
ДОМ ЗДРАВЉА СЕНТА 
24400 СЕНТА, БОШКА ЈУГОВИЋА 6 
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Број: 788 
Дана: 16.10.2017. године 
 
ПРЕДМЕТ: Питањa у вези конкурсне документације 
 
Дана 13.10.2017. године, Дом здравља Сента као Наручилац у поступку јавне 
набавке број 788, примио је следећa питањa у вези конкурсне документације: 
 
Питање:  
 
1. “У тачки 10.4 Конкурсне документације и у члану 4. Модела уговора је наведено 
да се плаћање врши на основу фактура и то у року од најдуже 45 дана од дана 
пријема исте.  
Ради прецизирања рока плаћања, молим Вас да размотрите могућност плаћања 
фактура у року од 15 или 30 дана од дана издавања рачуна.”  
 
Одговор: Не постоји могућност плаћања фактура у року од 15 или 30 дана од дана 
издавања рачуна. 
  
2. “У члану 11. Модела уговора наведено је: „Овај уговор ступа на снагу даном 
потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна и важи 12 (дванаест) 
месеци, односно до утрошка средстава предвиђених за предметну набавку.“ 
Ради прецизирања рока трајања уговора, предлажемо да овај став у члану 11. гласи: 
„Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица 
уговорних страна и важи 12 (дванаест) месеци, а најдуже до утрошка средстава 
предвиђених за предметну набавку.“ 
 
Одговор: Не прихвата се. 
 
3. “У члану 5. став 2 и 3. Модела уговора наведено је: „Промена јединичних цена 
датих у понуди из члана 1. овог уговора је могућа само уколико на тржишту добара 
која су предмет ове јавне набавке дође до значајних повећања или смањења цена. У 
случају из претходног става овог члана јединичне цене се коригују у складу са 
ценовником Продавца, с тим да исте могу бити мање или веће за највише 10% од 
јединичних цена датих у понуди из члана 1. овог уговора.“                
Због честих промена цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији, 
молим Вас да коригујете овај став тако да гласи: „Цене нафтних деривата на 
бензинским станицама утврђују се одлукама Продавца у складу са кретањем цена 
на тржишту нафтних деривата у Републици Србији.“ 
 
Одговор: Не прихвата се. 
 
 

Комисија за јавне набавке 
 


