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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
Број: 015-404-31/2020-12 
Датум: 13.08.2020. 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 11.08.2020. године у 20:51 часова и 12.08.2020.године у 11:50 часова, дајемо 
следећи одговор: 
 

Питање бр. 1 

  Упознати смо са садржином одговора на наше питање који сте објавили на Порталу 
јавних набавки 10.08.2020. године.  

У другом пасусу Вашег одговора наводите: „Ако набављате енергенте од произвођача 
можете од њега захтевати да вам достави начин на формирао цену деривата.“  

С обзиром да је НИС ад Нови Сад једини домаћи произвођач од кога већина понуђача 
набавља предметно добро, а према подацима јавно доступним на Порталу јавних набавки 
истовремено је био и учесник у поступцима јавних набавки енергената код истог 
наручиоца у претходним годинама те се његово учешће може очекивати и у предметној 
набавци, Ваш предлог да од произвођача захтевамо да нам достави начин формирања 
цене деривата у директној је супротности са одредбама Закона о јавним набавкама, 
одн. са Изјавом о независној понуди (чл. 26 ЗЈН) чију истинитост сви понуђачи-
учесници у набавци потврђују својим потписом и печатом, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу.  

Из горе поменутог јавно доступног увида у претходне набавке енергената у претходним 
годинама, јасно је да у поменутим набавкама није учествовао нити један страни понуђач. 
Чак и да јесте, наручиоци у Републици Србији дужни су да на све јавне набавке 
примењују члан 86. ЗЈН, дајући предност домаћем понуђачу у свему према условима 
наведеним у поменутом члану.  

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. 
гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), члан 2, као заинтересовано 
лице, имамо оправдан интерес да захтевамо следећу информацију: да ли Општина Кула-
Општинска управа као Наручилац поседује Лиценцу за приступ „Platts“ берзи, одн. 
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„Platts European Marketscan“-у на основу кога ће да ће се за сваку сукцесивну испоруку 
обрачунавати „просечна средња (low-high) котацијска цена за уље за ложење NSG-S на 
FOB Med Italy паритету према PCT Platts European Marketscan, за недељу која претходи 
недељи у којој се одређује нова цена (обрачуната по просечном продајном курсу USD, за 
недељу која претходи недељи у којој се одређује нова цена, за девизе Народне банке 
Србије), увећана за припадајуће трошкове царине“? 

Одговор бр. 1 

- Општинска управа као Наручилац не поседује Лиценцу за приступ „Platts“ берзи, 
одн. „Platts European Marketscan“ већ изабрани понуђач доставља за сваку сукцесивну 
испоруку „просечна средња (low-high) котацијске цене за уље за ложење NSG-S на FOB 
Med Italy паритету према PCT Platts European Marketscan, за недељу која претходи 
недељи у којој се одређује нова цена (обрачуната по просечном продајном курсу USD, за 
недељу која претходи недељи у којој се одређује нова цена, за девизе Народне банке 
Србије), увећана за припадајуће трошкове царине. Општинска управа нема обавезу да 
поседује наведену лиценцу. 

- Споразум о стабилизацији и придуживању између европских заједница и њихових 
држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране ратификован је 
Законом о потврђивању Споразума о стабилизацији и придуживању између европских 
заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге 
стране („Сл. гласник РС – Међународни уговори 83/2008). 

Чланом 76. Споразума утврђена су правила у вези са јавним набавкама, те је у тачки 4. 
овог члана дефинисано да ће, након ступања на снагу Споразума, Република Србија сваку 
предност домаћим предузећима изражену у цени, у периоду од наредних 5 година 
постепено смањити у складу са одређеном динамиком како следи у тој тачки, а да ће 
предност бити потпуно укинута најкасније до истека пете године од дана ступања на 
снагу овог споразума. 

Имајући у виду да је Споразум ступио на снагу 1. септембра 2013. године, рок за укидање 
предности дате домаћим понуђачима био је 1. септембар 2018. године. 

Предност дата домаћим понуђачима, односно понуђачима који нуде добра домаћег 
порекла (а која се односи на све друге државе, не само државе потписнице Споразума) и 
начин њене примене дефинисани су у члану 86. ст 1-4. ЗЈН, при чему је ставом 11. овог 
члана предвиђено да ће се преференцијална предност у поступцима јавних набавки у 
којима учествују ¬понуђачи из држава потписница Споразума примењивати сходно 
одредбама тог споразума. 

Како је чланом 16. став 2. Устава Републике Србије дефинисано да су потврђени 
међународни уговори саставни део правног поретка Републике Србије и непосредно се 
примењују, а имајући у виду и одредбу члана 86. став 11. ЗЈН, од 1. септембра 2018. 
године укида се свака предност за понуђаче из Републике Србије у поступцима јавних 
набавки услуга и радова, односно свака предност за понуђаче који нуде добра домаћег 
порекла у поступцима јавних набавки добара, у односу на понуђаче и добра из држава 
чланица Европске уније. 

С друге стране, указујемо на то да предност дата домаћим понуђачима у поступцима 
јавних набавки радова и услуга, односно понуђачима који нуде добра домаћег 
порекла у поступцима јавних набавки добара, у односу на државе које нису чланице 
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ЕУ и даље се остварује у складу са одредбама члана 86. ст. 1-4. ЗН, а да се ова 
предност не примењује у односу на државе потписнице CEFTA Споразума, сходно 
члану 86. став 10. ЗЈН.  

Питање бр. 2 

Obraćamo Vam se vezano za javnu nabavku 21/2020, Partija 2 – gasno ulje ekstra lako evro 
EL. 
Naime, konkursnom dokumentacijom, na strani 20, ispod tabelarnog prikaza stoji tekst:  
 
- “Kvalitet „Ulje za loženje niskosumporno gorivo – specijalno NSGS“ mora biti u skladu sa 
važećim Pravilnikom otehničkim i drugim zahtevima za tečna goriva naftnog porekla”. Molimo 
da se navedeni tekst izuzme ili prilagodi dobru koja se traži u partiji 2, tačnije gasnom ulju 
ekstra lakom evro EL. 
 
- Dalje, na istoj stranici dodajete: “Plaćanje se vrši u RSD, po zvaničnom srednjem kursu 
dinara za USD na dan isporuke, a prema podacima NBS”. Molimo da se i ovaj stav izuzme s 
obzirom da se za partiju 2 ne traži formiranje i usklađivanje cene po tzv. formuli, kao što je 
slučaj sa robom iz partije 1. 
 
- Potom, na strani 25 u tabelarnom prikazu strukture cene, u koloni “količina” stoje tone. 
Molimo da se količina izrazi u litrama, s obzirom da su litre merna jedinica za traženi derivat. 
 
- Na strani 36 u modelu ugovora, u članu 6 zahtevate obavezu plaćanja ugovorne kazne u 
slučaju docnje. S obzirom na male količine prilikom ispourke, molimo za razmatranje 
izuzimanja navedenog stava ili produženja roka isporuke na 5-7 dana. 

Одговор бр. 2 

- Квалитет гасног уље екстра лако евро ЕЛ мора бити у складу са важећим 
ПРАВИЛНИКОМ о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 
"Службени гласник РС", бр. 111 од 29. децембра 2015, 106 од 28. децембра 2016, 60 од 20. 
јуна 2017, 117 од 27. децембра 2017, 120 од 30. децембра 2017 - исправка, 50 од 29. јуна 
2018, 101 од 20. децембра 2018, 93 од 26. децембра 2019, 91 од 26. јуна 2020, 102 од 24. 
јула 2020. 
 
- У измени 1. Комкурсне документације ћемо брисати “Плаћање се врши у РСД,  по 
званичном средњем курсу динара за УСД на дан испоруке, а према подацима НБС“ 
обзиром са се за Партију 2 не тражи формирање и усклађивање цене по формули. 
 
- У измени 1. Комкурсне документације ћемо у табеларном приказу структуре цене за 
Партију два, брисати количину у тонама и ставити у литрама. 
 
- У нашој пракси већ годинама је саставни део модела уговора члан који говори о обавези 
плаћања уговорене казне у случајевима доцњи и нисмо имали замерки до сада по питању 
тога, а и став Државне Ревизорске Институције је да тај члан треба да постоји у 
моделима уговора.  
 
Одговор и измена 1. Конкурсне документације ће бити објављен данас на Порталу ЈН и на 
нашој интернет страници. 
 

Комисија за јавне набавке 
                                                                                           

                                                                                                                             
Биљана Шљукић с.р. 


