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ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање у ЈНМВ ''МОТОРНА ГОРИВА'' број 
31/1.1.2. 
 
 
ПИТАЊА: 

 

1. У конкурсној документацији је наведено следеће: „Уколико Понуђач, у понуди, понуди 
попуст на испоручене количине моторних горива, цена моторног горива биће умањена 
приликом сваког сипања на издатом фискалном рачуну, а по важећој скали из понуде 
изабраног Понуђача“, 

Молим Вас да размотрите могућност да се попуст на цену нафтних деривата одобрава на 
основу појединачно преузетих количина нафтних деривата на месечном нивоу, а по 
важећим Скалама попуста на преузете количине нафтних деривата Продавца. Припадајући 
попуст одобрава се Купцу испостављањем ноте одобрења до краја текућег месеца за 
претходни. 

ОДГОВОРИ: 
 

1. Није прихватљиво да се обрачунава попуст путем ноте 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. 
 
Агенцији за енергетику на крају сваког месеца достављамо трошкове горива по сваком 
возилу, а и сам информациони систем је прилагођен њиховим захтевима, те и из тог 
разлога не можемо прихватити Ваш захтев јер би то захтевало измене наших пословних 
активности чиме би била угрожена ефективност и ефикасност нашег пословања. 
Такође, понуђени попусти не могу да се мењају у уговореном периоду због објективног 
бодовања приликом избора понуђача.  

 

 


