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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: OБВ-01-4251 
Датум: 15.06.2020.г. 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење Конкурсне документације  
      
 На основу чл.63. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл Гласник РС 68/2015) достављамо  
додатно појашњење Конкурсне документације, на захтев заинтересованог лица од 12.06.2019.г. 
примљен  путем електронске поште, а у вези јавне набавке бр.21/2019 –Набавка енергената МАЗУТ-
УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ (према указаној потреби) у оквир Опште болнице Ваљево. 
 

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће постављена питања: 
 

Питање бр.1 : У конкурсној документацији у Обрасцу структуре цене Наручилац захтева формирање 
цене на следећи начин: 
„Просек просека последњих пет објављених котација на дан објављивања позива за подношење понуда 
за 3,5 PCT на FOB Med Italy према Platts у USD/t“ 
Подаци са Platts берзе нису јавно доступни, директан приступ Platts берзи је предмет куповине, 
одн. омогућава га компанија Platts McGraw Hill Financial по извршеној уплати за on-line приступ. 
Понуђачи, као учесници у поступцима јавних набавки деривата нафте у Републици Србији, нису у 
обавези да га имају, јер се цене нафтних деривата у РС формирају према званичном велепродајном 
ценовнику јединог домаћег произвођача НИС а.д. и то почев од месеца марта 2017. године. 
Као пример јавне набавке приступа Platts берзи, достављамо Обавештење Министарства рударства 
и енергетике о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за набавку услуга 
приступа подацима о ценама енергије и енергената на берзи, пројекцијама кретања цена, 
анализама и новостима у вези са ценама енергије и енергената, из првог тромесечја 2019. године, 
за период пружања услуге у трајању од 24 месеца, који је упућен директно компанији Platts McGraw 
Hill Financial за партију 1-набавка услуге приступа подацима о ценама сирове нафте и деривата 
нафте. 
Као што се из приложеног може закључити, директан приступ ценама деривата на Platts берзи је 
предмет куповине/продаје. 
С обзиром на форму обрасца структуре цене у конкурсној документацији, као и навод из члана 2 
Модела уговора „Прихватљиве су промене цена мазута у сладу са променама средњих котацијских 
цена објављених на светској берзи“ претпостављамо да Наручилац има директан on-line приступ 
Platts берзи, те овим путем молимо да нам се достави „просек просека последњих пет објављених 
котација на дан објављивања позива за подношење понуда за 3,5 PCT на FOB Med Italy према Platts 
у USD/t“ на основу кога би могли да формирамо своју понуду. 
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 (члан 2 Модела уговора)? 
Предлажемо Наручиоцу да измени образац структуре цене, базирајући формирање цене на основу 
јавно доступног велепродајног ценовника НИС ад Нови Сад, у складу са законом и позитивно 
правним прописима РС. 

Одговор: Образац структуре цене садржан у конкурсној документацији  израђен је према 
platts методологији обрачунавања цена нафте, а и сировина, која је широко распросрањена и 
у употреби по целом свету.  Овом методологијом наручилац жели да постигне цену коштања 
са свим трошковима  једног килограма предмета набавке  у резервоару на локацији 
наручиоца. Да ли Понуђачи, као учесници у поступцима јавних набавки деривата нафте у 
Републици Србији, приступ и податке са Platts берзе, имају, део је  пословне политике сваког 
понуђача. Истраживањем тржишта пре расписивања јавне набавке, имамо сазнања да лица 
која се баве прометом сирове нафте и деривата нафте имају приступе Platts берзи, а начин на  



 

 
 

2

 
 
 
који то обезбеђу за наручиоца није битан. Податак који је захтеван конкурсном 
документацијом у структури цене „Просек просека последњих пет објављених котација на 
дан објављивања позива за подношење понуда за  3,5 PCT на FOB Med Italy према Platts  у 
USD/t“ понуђач сам обезбеђује. 
Заинтересовано лице може тражени податак добити и од  Министарства рударства 
и енергетике. А тачност податка доказује доставом тражених котизација на захтев наручиоца 
при оцени понуда.  
Иако наручилац има законску обавезу да у поступку јавне набавке омогући што већу 
конкуренцију, сходно одредби чл. 10.ст.1. ЗЈН, он са друге стране сваки конкретан поступак 
јавне набавке спроводи у циљу задовољења објективних потреба, а на основу конкурсне 
документације којом дефинише захтеве који одговарају таквим потребама. Сходно томе, 
обавеза обезбеђења што је могуће веће конкуренције се не може тумачити на начин који 
подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом лицу омогући учешће у 
поступку јавне набавке, не водећи притом рачуна о сврси јавне набавке, као ни о квалитету 
добара која су предмет исте. 
На основу наведеног  наручилац остаје при наводима у конкурсној документацији. 
 

Питање бр.2 : У прилогу 5 - Упутство о сачињавању понуде, под бројем 15, тачка в, Наручилац наводи: 
„в) Добра домаћег порекла која не буду имала овај Доказ (потврду надлежног државног органа) о 
домаћем пореклу третираће се као страна“ 
Републичка комисија за јавне набавке на својој интернет страници објавила је став који гласи: „у 
случају када више понуђача нуди идентично добро истог произвођача, што се из садржине 
њихових понуда може несумњиво утврдити, а само један од њих у понуди достави доказ о домаћем 
пореклу добара, став Републичке комисије је да ће се у таквим ситуацијама сматрати да су и остали 
понуђачи, који су у конкретној јавној набавци понудили идентично добро тог произвођача, 
понудили добра домаћег порекла.“ 
У прилогу бр. 6. УСЛОВИ И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ, тачка 13 табеле, на страни 22 конкурсне документације, Наручилац захтева 
гаранцију уредног снабдевања и то у виду Уговора закљученог са произвођачем или адекватан доказ. 
Достављањем попуњеног и овереног Прилога бр. 4 табела 1.1.; Прилога бр. 8-Образац понуде, 
табела, колона 6; Уговора закљученог са НИС ад Нови Сад, као јединим домаћим произвођачем и 
коначно, Извештаја о испитивању и Декларације о усаглашености траженог добра издатим од 
стране акредитоване лабораторије НИС ад, несумњиво је и доказиво домаће порекло понуђеног 
добра. 
Предлажемо Наручиоцу да не инсистира на овом доказу јер се достављањем горе наведених доказа 
који су захтевани конкурсном документацијом несумњиво може утврдити и доказати домаће 
порекло робе. 

Одговор: У случају када више понуђача нуди идентично добро истог произвођача, што се из 
садржине њихових понуда може несумњиво утврдити, а само један од њих у понуди достави 
доказ о домаћем пореклу добара, став Републичке комисије је да ће се у таквим ситуацијама 
сматрати да су и остали понуђачи, који су у конкретној јавној набавци понудили идентично 
добро тог произвођача, понудили добра домаћег порекла. Наручилац по ЗЈН, неће одбити 
понуде понуђача као неприхватљиве уколико не садржи доказ о пореклу домаћег производа. 
Уколико понуђач нуди добро које је домаћег порекла, а за које је други понуђач доставио 
доказ о домаћем пореклу, понуда ће бити прихватљива.  
Гаранција уредног снабдевања наручиоца добром које је предмет ове јавне набавке, 
понуђачи доказују достављањем у понуди  копије Уговора закљученог са произвођачем или 
овлашћење за учествовање и редовно снабдевање у предметној јавној набавци издато од 
стране произвођача, представништва произвођача, екслузивног заступника на територији РС.  
Угов/овлашћење мора бити компатибилно са унетим називом произвођач у техничким 
карактеристикама, Прилог бр.4 конкурсне документације.  
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Питање бр.3 : 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.) и изменом члана 30 Правилника предвиђено је: „Садржај сумпора из 
члана 17. овог Правилника може бити највише 3% до завршетка процеса десулфуризације у  
рафинеријским капацитетима Републике Србије, а најдуже до 30. јуна 2020. године.“ 
*Службени гласник РС, број 93/2019 
Након овог датума, биће доступно уље за ложење нискосумпорно гориво – специјално НСГ-С. 
Узимајући у обзир да је се уговор из предметне јавне набавке расписује на период од годину дана, 
мишљења смо да је потребно ускладити конкурсну документацију са Правилником о техничким и 
другим захтевима за течна горива нафтног порекла. 

Одговор: Наручилац је у прилогу број 4 конкурсне документације(  Врста, техничке 
карактеристике, квалитет, количина и опис)  у складу са Правилником о техничким и другим 
захтевима за течна горива нафтног порекла,  уља за ложење из члана 8. став 2. тачка 2) овог 
правилника навео тачне карактеристике из правилника, а које су на снази и после 
30.06.2020.године. Чланом  30 Правилника предвиђено је: „Садржај сумпора из 
члана 17. овог Правилника може бити највише 3% до завршетка процеса десулфуризације у 
рафинеријским капацитетима Републике Србије, а најдуже до 30. јуна 2020. године“. 
Наручиоцу је то било познато из већ поменутог правилника, па стим у вези је и техничке 
карактеристеике ставке под редним бројем један из прилога број 4 конкурсе документације, 
навео тачно по правилнику( садржај сумпора  највише 1%), а обавеза понуђача је да се 
придржава свих прописа којима је регулисана област из предметне јавне набавке.  Па тако и 
производ који нуди до 30.06.2020.г.може да садржи највише 3% сумпора. 
Да не би доводио заинтересована лица у заблуду наручилав ће извршити брисање 
ставке под редним бројем 1. У конкурсној документацији, и поред тога што је у 
потпуности поштовао Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива 
нафтног порекла и за ту позицију.  
 
 

Питање бр.4 : У Прилогу бр. 5-Упутство о сачињавању понуде, указујемо Наручиоцу на пропуст – 
недостаје Обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа (Закон о јавним набавкама члан 79. став 5; Правилник о обавезним 
елементима конкурсне документације „Сл. Гласник РС“, бр. 86/2015, члан 11, став 4, тачка 4). 
Наиме, докази као што су: 

- Решење АПР-а о упису у Регистар понуђача 
-  Потврда да је Лиценца за обављање енергетске делатности важећа после објављивања 

јавног позива на Порталу јавних набавки 
-  Потврда НБС о броју дана блокаде рачуна понуђача 

јавно су доступни и документују се Изјавама на меморандуму понуђача уз навођење адреса 
интернет страница регистара надлежних органа и/или копијом електронског документа у 
писаном облику и у складу са законом којим се уређује електронски документ. 
Предлажемо Наручиоцу да унесе наведено обавештење у конкурсну документацију и усклади је са 
ЗЈН. 

Одговор: Наручилац је у прлогу број 6. Конкурсне документацијеа за доказе под редним 
бројем 1, 2 и 3 навео : „ Или  Изјаву у којој је наведена тачна интернет адреса на којој се 
налазе подаци који представљају доказ о испуњености обавезних услова из чл.75. став 1. 
тачке 2) до 3) ЗЈН,  као прилог Изјаве доставити Извод о регистроваим подацима из регистра 
понуђача, односно Решење издато од стране АПР-а у о упису понуђача у Регистар 
понуђача“. 
За наручиоца је прихватљив доказ и сама Изјава у којој је наведена тачна интернет адреса на 
којој се налазе подаци који представљају доказ о испуњености обавезних услова из чл.75. 
став 1. тачке 1) до 3) ЗЈН, и понуду понуђача третираће као одговарајућу и прихватњиву.  
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Изјаву на меморандуну понуђача, са наведеном адресом интернет страница надлежних 
органа на којој су тражени подаци јавно доступни или копију електронског документа у 
писаном облику а у складу са ЗЈН и законом којим се уређује електронски документ. 
 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Комисија за јавну набавку  


