
 
 
 
 
 

Број: 
Датум:03.04.2017.год 
 
 
ОДГОВОР  ЈН 02/17–Специјалне  болнице за рехабилитацију Ивањица 
                                                                                         32250 Ивањица 
                                                                                                        13 Септембар 78 
 

На основу  члана 63 став2.Закона о јавним набавкама (Сл гласник РС 
број 124/2012,14/2015,68/2015 у далјем тексту Закон)Специјална 
болница за рехабилитацију Ивањица у својству наручиоца за јавну 
набавку УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ-МАЗУТА ЗА ПОТРЕБЕ СПЕЦИЈАЛНЕ 
БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА(ЈЕДНОГОДИШЊЕ 

ПОТРЕБЕ  ) у ОТВОРЕНОМ  поступку ЈН број 02/2017 објављен на 
порталу Управе за јавне набавке  дана 27.03.2017.године   на 
постављено питање једног заитересованог понуђача :   
 

 
 

 
По Позиву за подношење понуде у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр 
2/17 – уље за ложење – мазута за потребе Специјалне болнице за 
рехабилитацију Ивањица (једногодишње потребе) – НСГ -С, а у циљу 
припреме прихватљиве понуде,  достављамо Вам додатне информације и 
појашњења Конкурсне документације, и то: 
 
 
  1. ) Везано за питање на  страни  10/38 конкурсне документације у делу 
Додатни услови, као други додатни услов Наручилац наводи „расположив 
складишни капацитет и залихе које ће омогућити континуирано и сукцесивно 
снабдевање лож уљем" и као доказ наводи „потписану и оверену изјаву под 
пуном кривичном и материјалном одговорношћу којом потврђује да поседује 
складиште које има капацитет количине која је наведена у обрасцу 
понуде...".Напомињемо Наручиоцу да „поседовање" складишта подразумева 
да Понуђач има у свом власништву одређено складиште и да се у пратећој 
документацији као такав наводи. С друге стране, „располагање" складиштем 
подразумева да Понуђач користи складиште које није у његовом власништву 
по неком правном основу (нпр. по основу уговора о закупу...). 



 
 
 
 
 

обзиром на то да основ коришћења складишта не условљава квалитет 
извршења тражених услуга, сматрамо да би инсистирање на „поседовању" 
била дискриминација потенцијалних понуђача, односно стављање одређених ' 
понуђача у повољнији положај у односу на друге што је супротно члану 12. 
Закона о јавним набавкама који предвиђа једнакост свих понуђача, а ово 
нарочито из разлога што и сама Агенција за енергетику Републике Србије која 
издаје Лиценцу за обављање енергетске делатности складиштење нафте, 
деривата нафте и биогорива исту издаје и на основу располагања складиштем. 
С тим у вези, постављамо питање, да ли Наручилац захтева да тражено 
складиште буде у власништву Понуђача иии Понуђач може располагати 
траженим складиштем и по неком другом правном основу?  
 
 Одговор:Понуђачи  не морају  располагати траженим складиштем  тако 
да се други додатни услов  који Наручилац навео „расположив 
складишни капацитет залихе које ће омогућити континуирано и 
сукцесивно снабдевање лож уљем" брише  и као доказ  који је  
Наручилац навео „потписану и оверену изјаву под пуном кривичном и 
материјалном одговорношћу којом потврђује да поседује складиште које 
има капацитет количине која је наведена у обрасцу понуде..." не 
доставља. 
 
2)Везано за питање на  страни  18/38 у делу Опис предмета набавке, наручилац 
предвиђа уписивање цене робе по велепродајном ценовнику НИС ПЕТРОЛ, као и 
проценат одступања по велепродајном ценовнику НИС ПЕТРОЛ, затим на страни 
33/38 у делу Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у 
понуди, као и на страни 23/38 у Моделу уговора, Наручилац наводи да се „цена 
може мењати за време трајања овог уговора уз споразум уговорних страна, а да ће 
се утврђивати у складу са променама цена на тржишту, тачније на основу 
велепродајног ценовника НИС ПЕТРОЛА пропорционално од наведеног ценовника 
на дан сачињавања понуде".Напомињемо Наручиоцу да сваки велепродавац 
формира своје цене у складу са политиком своје фирме, као и да се оне 
формирају узимајући у обзир више елемената, а у складу са кретањем цена на 
тржишту. Исто тако, на тржишту нафте и нафтних деривата не постоји само један 
велепродавац (НИС) и ниједан од њих нема законску обавезу да своје цене јавно 
објављује на свом сајту. Уговорни односи између велепродаваца и њихових купаца 
(а који су и потенцијални понуђачи у овој набавци) су њихова пословна тајна, 
уговори између њих и њихових купаца су поверљиви, а цене велепродаваца никада 
нису исте према свим купцима из различитих разлога, нити су идентичне ценама 
објављеним на сајту велетрговца, могу бити ниже, исте или више. Однос Понуђача 



 
 
 
 
 

и велепродавца од кога набавља предметно добро, као и улазне цене Понуђача за 
исто су њихова пословна тајна и то за Наручиоца не треба да буде релевантно. 
    С друге стране, постављањем дефиниције цене на овај начин и предвиђања 
уписивања цене из званичног велепродајног ценовника НИС ПЕТРОЛ, Наручилац 
намеће Понуђачу да предметну робу набавља искључиво од једног велетрговца 
чиме се поступа супротно начелу обезбеђивања слободне конкуренције. 
        
    Оваквом формулацијом структуре цене за предметно добро јавне набавке, 
Наручилац условљава Понуђаче и поступа супротно начелу обезбеђивања 
конкуренције и начелу једнакости понуђача Закона о јавним набавкама РС, јер се 
на овај начин даје предност велепродавцу тј. произвођачу предметног добра и 
обесмишљава поступак јавне набавке јер наручилац унапред одређује колико мора 
да износи цена која се уписује у Опису предмета набавке, што је недопустиво и са 
аспекта Закона о јавним набавкама, а и са комерцијалног аспекта, јер наручилац 
погрешно претпоставља да цене по којима учесници у поступку који нису 
произвођачи морају да набављају робу по цени која је иста или нижа од јавно 
објављене цене велетрговца на сајту 
 
       Такође, имајући у виду одредбе Закона о јавним набавкама и јасно 
дефинисано шта је битан недостатак понуде, да ли ће наручилац одбити понуду 
понуђача који поступи супротно налогу наручиоца и као велепродајну цену упише 
цену која је виша од цене објављене на сајту велетрговца? 
 
Одговор:Наручилац  ће одбити понуду понуђача који поступи супротно налогу 
наручиоца и као велепродајну цену упише цену која је виша од цене 
објављене на сајту велетрговца. 
 
        У складу са свим горе изнетим, сматрамо да Наручилац овакву формулацију 
структуре цене треба да брише и усклади са Законом о јавним набавкама, без 
условљавања понуђача у погледу уписивања цене.. 
 
       3) Везано за питање на страни  32/38, у делу Валута и начин на који мора да 
буде наведена и изражена цена у понуди. Наручилац прво наводи да „цена мора 
бити исказана у динарима на дан објављивања јавног позива", а онда у следећем 
пасусу наводи да је потребно да „понуђач цену НСГС у понуди прикаже на дан 
сачињавања понуде".Постављамо питање Наручиоцу да ли се цена која се исказује 
у понуди даје на дан објављивања јавног позива или на дан сачињавања понуде од 
стране Понуђача? 
 Одговор:  Цена која се исказује у понуди даје  се на дан сачињавања понуде. 

 
С поштовањем,  
 

                                               Комисија за јавну набавку 02/17 




