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На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за отворени поступак јавне набавке добара брoj 404-

2/45Д/2018-28 – Набавка ваучера за новорођену децу на територији Града 

Ниша, одговара на питањe заинтересованих лица у циљу појашњења 

конкурсне документације: 

 

Питањa број 1 oд 04.01.2019. године: 

 

„Сходно тендерској документацији коју смо преузели са сајта Екапије, а 

за набавку ваучера за новорођену децу, имамо једно питање: 

• У складу са службеним мишљењем Министарста финансија бр. 413-00-

783/2011-04 од 02.09.2017. године, на ваучерима се обрачунава порез на 

додату вредност (ПДВ). Сходно томе, интересује ме према којој цифри да се 

обавезујемо када правимо понуду?“ 

 

 

Одговор на питањa број 1: 

 

Одредбом члана 23. став 1. Закона о порезу на додату вредност („Сл. 

гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 

108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 и 

30/2018) одређује се да је општа стопа ПДВ за опорезиви промет добара и 

услуга или увоз добара 20%. Одредбом истог члана 23. став 2. одређује се 

листа добара и услуга чији се промет добара и услуга или увоз добара 

опорезује по посебној стопи ПДВ од 10%.  

Одредбом члана 64. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) одређено је да се процењена вредност 

јавне набавке исказује у динарима, без пореза на додату вредност и обухвата 

укупно платив износ понуђачу.  

Наручилац је, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици 

са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 

66/10, 71/10, 2/12, 39/17 и 77/18), одлучио да набави 990 комада ваучера. 

Вредност једног ваучера коју наручилац плаћа је 9.090,83 динара без 

урачунатог ПДВ-а, односно 10.909,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.  

Износ бонуса у делу Понуђена куповна вредност ваучера са 

урачунатим бонусом по једном вредносном ваучеру одређује сам понуђач. 

 

 

У Нишу, 08.01.2019. године 


