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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
Број: 015-404-31/2020-9 
Датум: 10.08.2020. године 
К у л а  
       
Предмет:  Одговор на Захтев за додатним појашњењима конкурсне документације за ЈН 

бр. 21/2020                      
 
На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке бр. 21/2020, Јавна набавка добара – 
Енергенати за кориснике буџетских средстава за грејну сезону 2020/2021. (ознака из 
ОРН: 09100000 – горива), која је објављена на Порталу јавних набавки и интерент 
страници наручиоца 06.08.2020. године, у вези Захтева за додатним појашњењима 
конкурсне документације заинтересованих лица, које смо примили путем електронске 
поште дана 06.08.2020. године у 22:38 часова, дајемо следећи одговор: 
 

Питање бр. 1 

 На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 
14/15 и 68/15), као заинтересовани понуђач обраћамо Вам се захтевом за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације.  

У конкурсној документацији, на стр. 18 и 19/53 у Обрасцу понуде, тачка 5) Опис предмета 
набавке за партију 1/табела структуре цене, Наручилац захтева упис следећих 
параметара:  

1. Јединична цена у УСД/тона – која је променљива и утврђује се недељно (сваког 
понедељка) и примењује се у периоду уторак-понедељак. Обрачун јединичне цене врши 
се на бази просека - просечне дневне цене за претходних 5 објављених котација на дан 
израде цене – званични подаци: 1 PCT FOB Med (Italy), na paritetu prema Platts-u. Уколико 
нема свих објављених котација у недељи која претходи недељи обрачуна цене узимају се 
недостајуће котације објављене у недељи која њој претходи–званични подаци : 1 PCT FOB 
Med (Italy), na paritetu prema Platts-u.  

- Да би понуде биле упоредиве, на редном броју 1, уписује се званични податак за: 1 PCT 
FOB Med (Italy), за понуђену робу, који је утврђен на дан објављивања овог јавног позива 
на интернет страници Наручиоца (а не за претходних 5 дана).  

2. Обрачун ПРЕМИЈА у апсолутном износу у УСД/тона (+-)- на паритету складиште Купца-  

3. Јединична цена са обрачунатом премијом-на паритету складиште Купца - (1+ или - 2)  

итд. и коначно под тачком 8 табеле структуре цене - Укупна вредност УСД.  

У даљем тексту истог обрасца Наручилац наводи: „Плаћање се врши у РСД, по званичном 
средњем курсу динара за УСД на дан испоруке, а према подацима НБС“  

 



2 
 

 

Питање бр. 1:  

Указујемо Наручиоцу на следеће чињенице: подаци са Platts берзе нису јавно доступан 
податак; директан приступ Platts берзи је такође предмет набавке, одн. омогућава га 
компанија Platts McGraw Hill Financial по извршеној уплати за on-line приступ.  

Уколико Наручилац нема директан on-line приступ Platts берзи, на који начин ће 
проверити тачност података у пристиглим понудама, као и средње котацијске цене 
објављене на светскоj берзи током извршења уговора?  

Понуђачи као учесници у поступцима јавних набавки деривата нафте у Републици Србији, 
нису у обавези да буду претплаћени на приступ Platts берзи.  

Цене нафтних деривата у Републици Србији формирају се према званичном 
велепродајном ценовнику јединог домаћег произвођача НИС ад, базиране су и исказане у 
домаћој валути РСД. Напомињемо да чак ни НИС ад према својим директним купцима, а 
који су уједно и потенцијални понуђачи у предметној набавци не формира цену према 
Platts-у већ према домаћем тржишту и сопственој одлуци.  

Званична валута у Републици Србији је РСД, те сматрамо да је захтев Наручиоца за 
приказивањем цена у валути USD неоснован, као и да комплетан образац структуре цене 
неоправдано садржи елементе који онемогућавају сачињавање понуде чиме је значајно 
компромитовано једно од основних начела јавних набавки – дужност наручилаца да 
обезбеде што је могуће већу конкуренцију.  

Захтеваним начином формирања цене, Наручилац понуђачима који свакако испуњавају 
све услове захтеване конкурсном документацијом, ускраћује могућност учешћа у јавној 
набавци, одн. доводи их у неравноправан положај, чиме истовремено ризикује успешност 
спровођења поступка јавне набавке ограничавајући конкуренцију дискриминаторским 
условима.  

Ради поштовања Начела обезбеђивања конкуренције из члана 10 ЗЈН, предлажемо 
Наручиоцу да измени образац структуре цене за партију 1, базирајући формирање цене 
на основу јавно доступног велепродајног ценовника НИС ад Нови Сад као јединог домаћег 
произвођача, у складу са законом и позитивно правним прописима Републике Србије. 

Одговор бр. 1 

Цене деривата се формирају узимајући цену са берзе и додајући све таксе прописане 
Закионима Републике Србије који се односе на промет нафтим дериватима. Идеја 
Наручиоца није да смањи конкуренцију већ напротив да омогући учешће и страним 
понуђачима.  

Ако набављате енергенте од произвођача можете од њега захтевати да вам достави 
начин на формирао цену деривата. 

Приликом израде Конкурсне документације наручилац, тј. Комисија за ЈН која има 
задатак да је сачини, разматрала је могућности и начин формирања цене за дериват 
нафте који је предмет ЈН, те је нашла да је тражени начин формирања цене путем берзе 
(„Platts berza“) применљив и дозвољен, а да при томе није дискриминаторски. Ваше 
констатације из Захтева за додатним информацијама да се на „Platts berzi“ објављују 
цене само сирове нафте не стоје с обзиром да се објављује цена свих нафтних деривата 
и она је потпуно меродавна за берзанске цене, јер и нафта и деривати нафте јесу  
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берзанска роба, те се због упоредивости цена и предвиђа овај начин обрачуна цена. 
Лиценца за добијање цена по „Platsu“ је свим понуђачима тј. заинтересованим лицима 
доступна под једнаким условима те њено примењивање не може представљати 
дискриминацију између понуђача или ограничавања конкуренције. Такође је Конкурсном 
документацијом (образац структуре цена) предвиђено да се у трошкове цена урачунавају 
и евентуални трошкови увоза и царињења, те је и мазут (НСГС) дозвољено увозити као 
наведени дериват и не мора бити домаћег порекла, чиме се не дискриминишу увозници 
нити фаворизују домаћи проивођачи, нити се ограничава конкуренција.  
 

Питање бр. 2 

Да ли ће Наручилац признати потврде о извршеним испорукама добара које су сачињене 
на сопственом обрасцу и садрже све захтеване елементе из обрасца бр. 7 за партију 1 
предметне набавке?  
 
 

Одговор бр. 2 

Наручилац ће прихватити потврде о извршеним испорукама добара које су сачињене на 
сопственом обрасцу и садрже све захтеване елементе из обрасца бр. 7 за партију 1 
предметне набавке. 
 
 
 
Одговор ће бити објављен данас на Порталу ЈН и на нашој интернет страници. 
 
 
 

Комисија за јавне набавке 
                                                                                             

                                                                                                                             
Биљана Шљукић с.р. 


