
Универзитет у Београду Шумарски факултет 

01-1789/7  21.12.2020. 

 

На основу чл. 63 ЗЈН, а у вези постављених питања  за ЈН 1.1.7/20 –у отвореном поступку 

Набавке  шумског зглобног трактора  путем финансијског лизинга за потребе 

Универзитета у Београду – Шумарског факултета дајемо следећа појашњења, одговоре и 

промену Конкурсне документације:  

Предмет:  

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за 

јавну набавку добра – набавка шумског зглобног трактора путем финансијског 

лизинга, ЈН добра број: ОП 1.1.7/20. 

Питање  

Пошто заједно са добављачем као учесник/давалац лизинга  у заједничкој понуди желимо 

да наступимо на предметној ЈН молимо вас следеће: Да се у конкурсној документацији 

дода –допуни могућност да се цене искажу и у ЕУР  са напоменом да ће се сва плаћања 

вршити по Средњем курсу НБС на дан плаћања. 

Образложење: Обзиром да ми као Лизинг кућа понуде и планове отплата дајемоу ЕУР а 

плаћа нам се у динарској противвредностина дан плаћањаУколико дамо цену у РСД , 

износ рате у структури цене ће се мењати у складу са променом курсате самим тим он 

није тачан. 

Молим вас да уважите нашу сугестијуи допуните и прилагодите конкурсну 

документацију, да се понуде могу дати у ЕУР Али да ће се плаћања  вршити по средњем 

курсу на дан плаћања. 

Одговор: 

У случају промене услова у складу са овим Захтевом, Факултет би прихватио набавку 

путем лизинга са валутном клаузулом. То би значило да се целокупан износ дуга и износ 

рате изражава у страној валути. Приликом исплате кредита и плаћања сваке рате износ у 

страној валути се прерачунава у динаре на дан исплате. 

Прерачун стране валуте у динаре врши се применом курса на одређени дан и он може 

бити куповни, средњи и продајни. Давалац лизинга је навео да би се рате прерачунавале 

по средњем курсу НБС на дан уплате, а нису навели по ком курсу прерачунавају цену 

трактора. 

Задуживања са валутном клаузулом могу бити привлачна због ниже каматне стопе. 

Мећутим, они истовремено носе и већи ризик и самим тим могу подразумевати повећање 

обавеза због непредвиђених валутних кретања. 

Једини прави начин заштите од девизног ризика јесте да се и приходи остварују у истој 

валути у којој је настало задужење. Шумарски факултет, као Установа која је индиректни 

буџетски корисник своје сопствене приходе, из којих се финансира набавка трактора, 

остварује на домаћем тржишту у динарима. Прихватањем валутне клаузуле и 

задуживањем у страној валути, прихватамо велики ризик због промене девизног курса, а 

тиме и промене износа рате у динарској противвредности. 

Образложење:  

Универзитет у Београду –Шумарски факултет је индиректни буџетски корисник. Своје 

приходе остварује путем апропријација из буџета и делом као сопствене приходе на 

домаћем тржишту. Факултет не остварује приходе у страним валутама, те би прихватање 

задуживања у страној валути односно валутне клаузуле, носило ризик од повећања 



обавеза због непредвиђених валутних кретања, односно веће трошкове пословања.С тим у 

вези нам одговара извесност у погледу плаћања сопствених обавеза у РСД по фиксној 

каматној стопи по основу ове ЈН. 

Закључак:  

Не прихвата се Ваш захтев да се у конкурсној документацији дода – допуни могућност да 

се цене искажу и у ЕУР са напоменом да ће се сва плаћања вршити по средњем курсу НБС 

на дан плаћања. 

 

    Комисија за ЈН 

  

 

  


