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Дана, 28.02.2020.године.
КАЊИЖА

Сходно  члану  63.  став  3.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник  Републике
Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Комисија за јавне набавке у поступку јавне набавке добара:
Набавка  горива  за  моторна  возила  ЈНМВ  бр.  1.1.2./2020,  даје  следећи  одговор  на  питања
заинтересованог лица:

Питање бр.1:
У оквиру додатних услова, техничких капацитета наводите: 
Понуђач  мора  да  располаже  са  по  најмање  једним  малопродајним  објектом  на

удаљености највише до 5 км од седишта Наручиоца (Кањижа,Народни парк бр.5), у који
врши продају Еуро Премиум БМБ 95, Еуро дизел и Аутогас (ТНГ). 

Можете ли изоставити овај услов? 

Одговор бр.1:
Како је седиште наручиоца у Кањижи, логично је да се тражи поседовање минимум једне

пумпе на удаљености највише до 5 км од седишта Наручиоца и да се врши продаја поменутих
горива у том објекту, што значи да наручилац спречава ситуацију да мора да додели уговор о
јавној  набавци  понуђачу  који  нема  ниједну  бензинску  станицу на  територији  седишта
наручиоца где се врши продаја поменутих горива, ако такав понуђач буде имао најповољнију
понуду.

Наручиоц је мишљења, да опредељивање за наведени услов није супротно начелима ЗЈН,
нити  се  тиме  крше  начела  ефикасности  и  економичности,  обезбеђивања  конкуренције  и
једнакости понуђача, већ је изабран из разлога несметаног обављања делатности и има за циљ
да  изабере  понуђача  који  ће  наручиоцу  омоћути  успешно  и  квалитетно  извршење  радних
задатака са што мањим трошковима.

Точење  горива  на  далеким  бензинским  станицама  никако  не  би  било  исплативо  за
наручиоца,  узимајући  у  обзир  трошење  горива  на  путу  до  бензинских  станица  и  назад  до
седишта предузећа, а што је још већег значаја, трошење времена који се уместо ефективног рада
трошио на пут до далеких бензинских станица и назад. Такође, самим тим би се кршио и члан
13. ЗЈН.

Наручилац  се  управо  водио  начелом  економичности,  односно  циљ је  да  се  обезбеде
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добра  са  што  мање  трошкова,  што  је  изузетно  важно  за  редовно  функционисање  нашег
предузећа.

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

Питање бр.2:
Можете ли размотрити да валута плаћања  буде краћа од 45 дана, односно да буде 30

дана од достављања рачуна? 

Одговор бр.2:
У члану 10. став 1. модела уговора наведено је:
"Наручилац се обавезује да вредност преузете робе плати на текући рачун Добављача, у

року од 45 дана од дана пријема фактуре."
Наручилац  је  дефинисао  рок  плаћања  у  складу  са  одредбама  Закона  о  роковима

измирења  новчаних  обавеза  у  комерцијалним  трансакцијама  („Службени  гласник  РС“  бр.
119/2012, 68/2015, 113/2017 и 91/2019). То значи да ће наручилац платити у року од најдуже 45
календарских  дана  од  дана   званичног   пријема   рачуна  за  претходни  период,  али  то  не
искључује могућност да врши плаћање и раније. 

Наручилац остаје при условима из конкурсне документације.

О достављеним додатним информацијама у вези припремања понуде Наручилац сходно
Закону о јавним набавкама, члан 63. (“Службени Гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
предметну информацију објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Ова додатна информација је саставни део конкурсне документације. 

Ред.
бр.

Име и презиме Потпис

1. Кермеци Карољ, дипл. правник председник

2. Догнар Виктор, члан

3. Јухас Арпад, члан службеник за јавне набавке
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