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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: OБВ-01-5066 
Датум: 12.06.2019.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 циљу припреме понуде у складу са конкурсном документацијом за ЈН број 21/2019 
Набавка енергената Мазут – Уље за ложење средње – мазут С потребна су нам додатна појашњења 
конкурсне документације. 

Наиме, у самом позиву за подношење понуда за дефинисан је назив деривата мазут с – уље за 
ложење средње с за потребе Опште болнице Ваљево. 

У самој конкурсној документацији на страни 6 у табели означеном под бројем 1.1. дефинисан је 
назив производа уље за ложење средње – мазут с. 
На истој страни у делу означеном ка о Технике карактеристике ( спецификација)  Уље за ложење средње 
С мазут приложена је табела са техничким карактеристикама које одговарају уљу за ложенње 
нискосумпорно специјално НСГ-С у делу који се односи на садржај сумпора. Имајући у виду напред 
наведено понуђачим може бити нејасно шта је предмет јавне набавке. 

Такође , Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива  нафтног порекла – СЛ 
Гласник РС бр 111/2015 и 106/2016, чланом 8 и чланом 17. истог Правилника  дефинисано је да се на 
тржиште Републике Србије у промет могу стављати уља за ложење Уље за ложење средње С и уље за 
ложење ниско сумпорно гориво-специјално НСГ-С. 

Такође, чланом 30 Правилника, дефинисано је да садржај сумпора из члана 17.Правилника може 
бити највише3% до завршетка десулфуризације у рафинеријским капацитетима Републике Србије, а 
најдуже до 31.12.2019.године, тако да се промет  уља за ложење средњег с - мазута с не може вршитит 
након овог датума, већ само уља за ложење нискосумпорно гориво – специјално НСГ-С. 

Имајући у виду напред наведено и 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 
у складу са Правилником. 
 

Одговор: наручилац прихвата предлог заинтересованог лица, изменом конкурсне 
документације обухвати ће се одредбе Правилником о техничким и другим захтевима за 
течна горива  нафтног порекла. 
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