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ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Синђелићева 62 
Број: OБВ-01-4365 
Датум: 25.05.2018.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 22.05.2018.г. 
примљен  путем електронске поште, а у вези јавне набавке бр.12/2018 –Набавка енергената МАЗУТ-
УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ средње –мазут С (према указаној потреби) у оквир Опште болнице Ваљево. 
 

Додатно појашњење Конкурсне документације се односи на следеће постављена питања: 
 

Питање бр.1 : На основу члана 20. и члана 63. став 2 Закона о јаваним набавкама („Сл. Гласник 
РС“ бр. 124/14 и 14/2015 у даљем тексту Закон), захтевамо додатна појашњења. 

1. У конкурнсој документацији у Обрасцу структуре цене навели сте да се цена формира 

према plattsu. Напомињемо да се цене на овај начин у Србији не формирају од марта 

2017. године, већ се формирају према званичној  рабатној скали за све директне купце 

код јединог домаћег произвођача НИС АД. Исто тако напомињемо да овим начином 

формирања цене фаворизујете јединог домаћег произвођача. 

 
Такође од претходне године већина Наручилаца примењује следећи модел формирања 
цена како би имао увид у транспарентост и промену цене на тржишту,  тако да 
предлажемо следећи образац структуре цене уз који се доставља и Циркулар који 
објављује нафтна компанија НИС из задње недеље која претходи отварању понуда: 
 

Назив добра Јединица 
мере 

Захтевана 
количина 

Понуђена 
цена без 
ПДВ-а (фцо 
Рафинерија 
Панчево) 

Укупна 
понуђена 
цена без 
ПДВ-а 

Понуђена 
јединична 
цена са 
ПДВ-ом 
(фцо 
Рафинерија 
Панчево) 

Укупна 
понуђена 
цена са ПДВ-
ом 

Званична 
велепродајна 
цена без ПДВ-
а на паритету 
ФЦО 
рафинерија 
Панчево 

 

Разлика између 
понуђене 
јединичне цене 
без ПДВ-а и 
заваничне 
велепродајне 
цене без ПДВ-а 
по јединици 
мере 

1 2 3 4 5(3x4) 6 7(3x6) 8 9(4-8) 

         

Напомена: 
 
- У колини 8. уписује се званична велепродајна цена по килограму без ПДВ-а за 

директне купце код произвођача и дистрибутера НИС АД на паритету франко 

продајно место – Рафинерија нафте Панчево за одложено плаћање (попуњава се цена 

која је важећа у недељи која претходи отварању понуда за одложено). 

Уз образац структуре цене се обавезно прилаже документ „Циркулар“ који 
објављује нафтна компанија НИС АД из којег се види званична цена (Колона   
8), у противном ће понуда бити одбијена као неприхватљива (званична цена из 
задње објаве циркулара пре отварања понуда). 
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- У колини 9 уписује се разлика између понуђене цене понуђача (из колине 4) и 

званичне цене произвођача НИС АД (из колоне 8). 

Тако утврђена разлика у цени примењиваће се у апсолутном износу на званичну 
велепродајну цену произвођача НИС АД, и то за сваку промену велепродајне цене за 
деривате нафте од стране произвођача. 
 
Наиме предвиђени модел обрасца структуре цене је једини егзактан и 
Наручиоцу пружа прави увид у промену цене нафтних деривата и формирање 
крајње цене мазута од стране Добављача с ким је закључен уговор, што 
доприноси ефикасној контроли трошења буџетских средстава. 

 
 

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.  Предложена структура цене од стране заинтересованог лица предвиђа само 
учешће понуђача који понудом нуде само предмет набавке произведен у Рафинерији 
Панчево, што је неприхватљиво за наручиоца. Уколико заинтересовано лице понудом може 
да обезбеди нижу цену од заваничне велепродајне цене без ПДВ-а (по јединици мере) 
произвођача НИС АД , може исказати цену која укључује попуст у колони 5 у обрасцу 
понуде, а проценат умањења на основу кога је формирана цена уноси у Опште услове, тачка 
1. из обрасца понуде. Потребно је да уз понуду достави Изјаву(оверену од стране 
овлашћеног лица понуђача), којом потврђује да се исказани попуст  односи на заваничну 
велепродајну цену без ПДВ-а (по јединици мере) произвођача НИС АД, а све у складу са 
предлогом уговора, чл.2., став пет и шест.  
 

 
 
 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО 
Комисија за јавну набавку  




