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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА У 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ВЈН 06/17 

ПРИСТИГЛА 10.10.2017. ГОДИНЕ,  БР. УП 4981/17 

ПИТАЊE 

 

ОДГОВОР 

 

У члану 44.2. Дела 2 Конкурсне документације за ВЈН 06/17 стоји: 

“Коначни обрачун садржи нарочито: 

1. Вредност изведених радова према Уговорној документацији; 
2. Посебно исказан неспорни, а посебно спорни износ уговорених радова, 

износ додатних радова, износ разлике у цени, износ уговорне казне, 
штета, одбитака због недовољног квалитета, итд.; 

3. Износ до тада плаћених ситуација; 
4. Коначни износ који Извођач треба да прими или врати по неспорном 

делу обрачуна; 
5. Спорни износ: вредност, на шта се односи, као и разлоге због којих је 

споран 
6. Податак да ли су радови завршени у уговореном року, а ако нису, колико 

је прекорачење; 
7. Питања о којима није постигнута сагласност уговорних страна; 
8. Констатацију да прихватањем коначног обрачуна и потписивањем 

Записника о коначном обрачуну Извршилац одустаје од свих захтева, па 
и оних који су већ раније поднети у писаној форми, а остали су 
нерегулисани. 

9. Датум завршетка коначног обрачуна.“ 

Тачкaма 2., 4., 5. и 7. овог члана дефинисано је да Коначни обрачун може садржати 

спорни износ или друга питања о којима није постигнута сагласност уговорних страна. 
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Из наведене одредбе Конкурсне документације следи да уколико спорни износ 

постоји, исти се наводи у Записнику о коначном обрачуну као споран, а уколико исти 

не постоји у  Записнику о коначном обрачуну се констатује та околност. 

Тачком 8. дефинисано је да Извршилац потписивањем Записника о коначном 

обрачуну одустаје од свих раније поднетих захтева.  

Уколико је у Записнику о коначном обрачуну унет спорни износ или констатовано око 

којих питања није постигнута сагласност уговорних страна, сматра се да од тако 

наведених захтева Извршилац није одустао.  

Потписивањем Записника о коначном обрачуну Извршилац одустаје од свих раније 

поднетих захтева који нису експлицитно наведени као спорни у Записнику о коначном 

обрачуну.  
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