
 

 
 

Bulevar despota Stefana 119, Beograd 

tel: 011/276-4366 • fax: 011/329-2770 

e-mail: vu@veterinabeograd.rs 
 

Veterinarska ustanova “Veterina Beograd” 
PIB: 101741948 Matični broj: 07045913 
 
 
 

Број: 02-986/2 
Датум: 26.02.2015. 
 
ПИТАЊЕ: У Вашој конкурсној документацији смо наишли на неке спорне услове за 
учествовање и то су: 
1. На страни 7 тачка 8. Понуђачима за састављање понуде наводите: 
„Плаћањеће се вршити у року од 45 дана од дана службеног пријема рачуноводствене 
исправе.“ 
 
У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, 
члан 3, став 3, тачка 1, нисмо у могућности да прихватимо да је рок за плаћање фактуре ....од 
дана службеног пријема рачуноводствене исправе зато што се у том случају не може прецизно 
одредити рок плаћања. 
 
Молимо Вас да ако сте у могућности примените члан 3 тачка 2 Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза који гласи да рок за измирење почиње да тече: 
„од дана када је поверилац испунио своју обавезу, уколико није могуће утврдити дан пријема 
фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, или ако је дужник примио фактуру или 
други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац испунио своју уговорену 
обавезу“ и да ли су могуће промене у вашој конкурсној документацији на основу истих као и 
померање рока предаје понуде. 
 

ОДГОВОР: На страни 7 тачка 8. конкурсне документације под делом начин и рок плаћања 
стоји: Плаћање ће се вршити најкасније у року од 45 дана од дана службеног пријема 

рачуноводствене исправе, што значи да рачун може бити плаћен и петог дана. 

С обзиром да у поменутом делу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама члан 3. став 3. тачка 2) стоји „... уколико није могуће утврдити 
дан пријема фактуре….“ што код нас није случај јер је пријем поште тачно утврђен 
Правилником о канцеларијском и архивском пословању, нисмо у могућности да прихватимо 
Вашу примедбу и извршимо промену конкурсне документације, те се рок за отварање понуда 
неће променити. 
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