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ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање у ЈНМВ ''МОТОРНА ГОРИВА'' број 
36/1.1.2. 
 
 
ПИТАЊА: 

 
1. Наведено је да уколико понуђач даје попуст на гориво он мора бити урачунат у цену 

која ће се плаћати на бензинској станици.  Да ли је прихватљиво да понуђач 
обрачунава попуст кроз књижно одобрење на крају месеца на основу преузетих 
количина?  

 
2. У конкурсној документацији се наводи да понуђач мора на свакој пумпи да нуди све 

три врсте горива. Да ли се ово односи на 4 бензинске станице у 4 града које су 
постављене као услов или на све станице које понуђач поседује на територији 
Републике Србије? 

 
3. Кроз целу документацију се помиње плаћање у року од 15 до 45 дана од пријема 

рачуна а онда у моделу уговора се наводе дебитне картице (дебитна картица = 
авансна картица)? Молим Вас за информацију о ком типу картица је реч и за измену 
конкурсне документације у складу са тим.Уколико је реч о кредитним картицама 
(одложено плаћање) молимо вас да у члану 5. Модела уговора дефинишете период 
фактурисања (једном или двапут месечно). 

 
4. Молимо Вас да у циљу прецизнијег дефинисања рока важења уговора коригујете и 

чл.9 Модела уговора. Предлажемо следећу измену: 
''Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године а најдуже до утрошка 
уговорених средстава и производи правно дејство од момента потписивања обе 
уговорне стране.'' 

 



  
 
 
ОДГОВОРИ: 
 

1. Није прихватљиво да се обрачунава попуст путем књижног одобрења због 
ефикаснијег и прецизнијег пословања. Начин рада код Наручиоца је следећи: 
Када се изврши сипање горива за дато возило продавац на пумпи издаје фискални 
рачун на коме је наведена врста сипаног горива, регистрациони број моторног 
возила, километража на којој је извршено сипање, цена сипаног горива на тој пумпи а 
затим количина горива помножена са ценом са попустом што даје стварну вредност 
сипаног горива. 
Запослени који је сипао гориво предаје картицу са фискалним рачуном који се одмах 
уноси у информациони систем ради праћења сипаних количнина по возилима и 
укупно, а по попису горива у резервоарима задњег дана у месецу добија се месечни 
извештај трошкова и потрошња горива по возилима као и повраћај ПДВ-а за теретна 
возила за тај месец. 
На сајту испоручиоца омогућено је одмах (нормално у адекватном времену) да се 
изврши провера стања сипања у том месецу и тренутна укупна вредност сипаног 
горива чиме је омогућено лакше праћење потрошње и расположивих средстава. 
 

2. Понуђач мора да нуди све три врсте горива на бензинским станицама само у 
наведеним градовима (Рума, Нови Сад, Београд и Шабац). 
 

3. Функција картице је да се индетификује врста возила у коју се сипа гориво и која 
врста горива се у њега сипа (код свих досадашњих испоручиоца звала се дебитна).  
Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција горива. 
Плаћање сипане количине моторних горива за претходни месец се спроводи по 
испостави рачуна. Рачун се испоставља најкасније до 10-ог у месецу за претходни 
месец. 
У вези са наведеним Комисија за јавне набавке врши и измену конкурсне 
документације. 

 
4. Након разматрања Вашег предлога за измену чл.9 Модела уговора о купопродаји 

моторног горива, Комисија за јавне набавке је уважила Ваш предлог и извршила 
измену истог. 

 

 


