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Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
Општина Кула  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
Број: 015-404-31/2020-15 
Датум: 19.08.2020. 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 14.08.2020. године у 15:20 часова (петак након истека радног времена) тако 
да смо потврдили пријем у понедељак 17.08.2020.године и дајемо следећи одговор: 
 

Питање бр. 1 

   

 Као Наручилац који не поседује Лиценцу за приступ „Platts“ берзи, одн. „Platts European 
Marketscan“-у, што указује и на чињеницу да током стручне оцене понуда у поступку 
јавне набавке немате могућност контроле исправности уписаних података:  

Питање 1: на основу чега сте сачинили образац структуре цене за партију 1?  

Одговор бр. 1 

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  
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.  
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Образац структуре цене смо сачинили у складу са својим потребама, поштујући принципе 
и смернице дате Уредбом о методологије за одређивање цене снабдевања крајњег 
купца топлотном енергијом ("Службени гласник РС", број 63 од 17.јула 2015.).  
 
Питање бр. 2 

 Као Наручилац који не поседује Лиценцу за приступ „Platts“ берзи, одн. „Platts European 
Marketscan“-у, током трајања уговора са изабраним понуђачем, одн. добављачем:  

Питање 2: на који начин ће купац проверавати тачност података које доставља 
добављач 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)“  

Одговор бр. 2 

Два основна начела облигационог права које ће се примењивати у конкретном случају, 
односно након закључења уговора о јавној набавци јесу начело једнаке вредности давања 
уговорних страна и начело савесности и поштења. Полазећи од уверења и претпоставке 
да сви чиниоци, односно заинтересована лица и понуђачи, полазе од истих основа и у 
свом уговорном опхођењу имплементирају поменута начела, сматрамо да није неопходно 
поседовање лиценце само како би проверавали податке које ће нам предочавати наш 
добављач. Другим речима, ако у уговорни однос улазимо са претпоставком сумње у 
истинитост података које ће у току извршења добављач морати да нам доставља, 
поступали би управо супротно поменутим начелима. Свакако да постоји начин да се 
валидност података, које нам добављач представи, провери, али то није полазна основа у 
понашању Наручиоца као уговорне стране. 
 
 
Добављач под материјалном и кривичном одговорношћу даје податке у понуди и не може 
да доводи у заблуду наручиоца и остале понуђаче нити да доставља нетачне податке.  
Материјална одговорност је домен материјалне (имовинске) штете нанете лицу које 
се изјавом терети, а кривична одговорност у смислу кршења Kривичног Закона, 
вршење кривичног дела, лажна изјава. 
 
 
Одговор ће бити објављен данас на Порталу ЈН и на нашој интернет страници. 
 

Комисија за јавне набавке 
                                                                                           

                                                                                                                             
Биљана Шљукић с.р. 


