
1 

 

 

                               
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Управа за ветерину 
Број: 404-02-273/2016-05 

  28.06.2016. године 
Омладинских бригада 1 

                        Нови Београд 
 
 

Одговор на захтев за додатне информације или појашњења у вези са 
 припремањем понуде 

 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 
број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам Одговор 2 на захтев за додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – набавка 600.000 
доза вакцина за говеда против  заразне болести НОДУЛАРНИ ДЕРМАТИТИС – DERMATITIS 
NODOSA – LUMPY SKIN DISEASE. 

Питање 1 

У тендерској документацији на стр. 23 ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕДЈЕЊА (за 
озбиљност понуде, авансно плаћање, добро извршење посла) стоји да се меница може 
продужити уколико се промене рокови за извршење уговорне обавезе.  

Шта  тачно значи промена рокова, јер рок важења понуде је најмање 60 дана? 

Одговор 1 

Промена рокова за извршење обавеза може се десити услед објективних околности и 
више силе које би биле прецизиране у уговору, као и могућност подношења Захтева 
за заштиту права од стране понуђача који би евентуално могао да продужи поступак 
и у складу са тим довео до могућности продужења рока важења понуда наравно уз 
сагласност и понуђача и наручиоца. 

Питање 2 

Да ли  Наручилац може да активира све менице уколико Добављач касни са испоруком + 
да плати 0,2% од укупне вредности фактуре (ако се то сматра променом рока)? 



2 

 

 

Одговор 2 

          Наручилац је у конкурсној документацији дефинисао следеће: 

Рок испоруке предметног добра не може бити дужи од 45 дана. 
 
Уколико Добављач не извршава обавезе у складу са уговореним роком дужан је да 

наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2%  од укупне вредности фактуре Наплату 
уговорне казне врши Наручилац одбијањем од рачуна и то без претходног обавештења.  

Ако  Добављач не изврши било коју уговорну обавезу, једнострано раскине уговор, 
закасни са извршењем обавеза, Наручилац без сагласности Добављача има право да 
реализује достављено средство обезбеђења за добро извршење посла. 

 
Имајући у виду горе наведено, максимални рок испоруке је 45 дана. Уколико 

понуђач у понуди одреди рок дужи од 45 дана његова ће понуда бити одбијена као 
неприхватљива. Понуђач сам одређује рок испоруке од 1-45 дана и као такав се 
пондерише као елемент критеријума за доделу уговора. 

 
Уколико се наведени рок испоруке у понуди не испоштује наручилац може да 

захтева исплату уговорне казне и може да реализује средство обезбеђења за добро 
извршење посла. С тим што реализација средства обезбеђења је крајња могућност коју ће 
наручилац да искористи имајући у виду све околности које би евентуално могле да утичу 
на померање рока за испоруку предметног добра.   

 

 
 


