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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 06/19 

ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА 
РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ГОРИВА ЗА АУТОМОБИЛЕ  

 
  
ПИТАЊЕ: 
 
Oбрацамо вам се као потенцијални понуђац у предметном поступку, ЈН 06/19 
Партија 1 - Безоловни моторни бензин и Партија 2 - Евро дизел и тразимо 
појасњење везано за вас одговор број 1736/1 од 31.07.2019 где дајете одговор везан 
за прихватљивост да се испорука горива уместо вредносним боновима врси 
компаниским картицама наводеци да не зелите да замените бонове компаниским 
картицама а све како би доследно применили нацело ефикасности и економицности 
занемаривси остала нацела, тј нацело једнакости понуђаца као и нацело 
обезбеђивања конкуренције. Наиме наводите да путем бонова врсите контролу 
тросења средстава, сто такође мозете јос сигурније и боље радити путем 
компаниских картиица које вам свакодневно омогуцавају увид у исто. Kартице је 
такође могуце лимитирати на месецном нивоу а све у складу са 
васим захтевом. Kада говоримо о примени бонова приликом преузимања горива и 
сигурности коју они нуде вама, занемарили сте цињеницу да највеци број понуђаца 
бас због сигурности нема бонове вец компаниске картице са они-лине системом где 
ви било ког момента мозете са било ког рацунара  уколико имате сифру и лозинку 
мозете приступати систему и имати увид у располозиво стање на васим картицама. 
Да не наводимо и све остале погодности које компаниске картице било оне дебитне 
или кредитне нуде, од тога да приликом сваког сипања добијате обавестење 
телефоном или мејлом а мозе и једно и друго да тацног у миниут и секунд времена 
када је које возило(регистарких ознака тих и тих)на ком малопродајном објекту у 
којој колицини и по којој цени врсило сипање. Уколико све наведне није разлог да 
се уколико не зелите да одустанете од бонова а самим тим дискриминисете вецину 
понуђаца (јер су бонови давно заборављена ствар), онда бар дајте могуцност и 
онима који имају компаниске картице а не бонове да доставе понуду у предметном 
поступку постујуци као наводите нацела ЗЈН. У складу са наведеним потребно је да 
изврсите измену, односно допуну KД додавси и могуцност евидентирања и 
контроле и путем компаниских картица. У складу са цланом 20 став 6 ЗЈН, 
потврдите пријем мејла. 
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ОДГОВОР: 
 
Из разлога унутрашње организације радних процеса и усвојених процедура за 
контролу трошења средстава, а како би доследно применио начело ефикасности и 
економичности ове јавне набавке, из члана 9 Закона о јавним набавкама, наручилац 
инсистира искључиво на испоруци горива путем бонова. 
Наручилац је извршио испитивање тржишта и утврдио да већи број понуђача има 
могућност испоруке горива путем бонова. Сходно наведеном, наручилац није 
повредио нити одредбе члана 76 став 6, као ни одредбе члана 10, 12, 70, 71 и 72 
Закона о јавним набавкама. 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 


