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ЈП „ББ ТЕРМ“  

Бајина Башта 

Број: 687/18 

Датум: 24.08.2018. год. 

 

 

 На основу чл. 63. став 2. и 3.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр. ОП 

01/18 образована од стране Наручиоца ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта, даје  

 

Појашњење конкурсне документације у виду одговора на постављено питање за 

јавну набавку бр. ОП 01/18 – набавка мазута и то следеће: 

 

Питање бр. 1. (латинично, прекопирано),  

а гласи: 

„Postovani u skladu sa clanom 63 stav 2 Zakona o javnim nabavkama  

("Sl.glasnik RS". br 124/2012,14/2015 i 68/2015) postavljamo vam pitanje  

vezano za javnu nabavku u otvorenom postupku br.ОП 01/18-dobra-nabavka  

mazuta-ulje za lozenje srednje S narucioca Javno preduzece "BB TERM"  

Bajina Basta i trazimo objasnjenje dela konkursne dokumentacije pod  

tackom 4. poslednji stav, Cena i valuta ponude gde narucilac navodi 

"Cena nije fiksan i moze se menjati. Narucilac odredjuje da se  

utvrdjivanje cene za Ulje za lozenje koji je predmet javne nabavke  vrsi  

u skladu sa promenom zvanicne veleprodajne cene za odlozeno placanje KOD  

JEDINOG DOMACEG PROIZVODJACA I DISTRIBUTERA NIS AD koju ova naftna  

kompanija primenjuje za direktne kupce. Zvanicna cena je cena za  

direktne kupce data na paritetu franko prodajno mesto-Rafinerija nafte  

Pancevo, a koja se objavljuje na zvanicnoj internet adresi NIS AD. 

Smatramo da je narucilac bez ikakvog utemeljenja u zakonu, obavezao sve  

ponudjace u predmetnom postupku da svoje cene formiraju u skladu sa  

veleprodajnim cenovnikom NIS AD i naveo da je isto obavezujuce bez  

obzira od kog dobavljaca izabrani ponudjac nabavlja isti( mada u ovom  

slucaju samo NIS AD poseduje predmetno dobro, ostali veletrgovci koji  

imaju predmetni derivat a u skladu sa Zakonodavstvom EU ne mogu u RS  

uvesti mazut sa visokim postotkom sumpora i u promet stavljati isti vec  

samo NSG-S ((mazut sa manjim postotkom sumpora a samim tim i manjim  

zagadjivacem zivotne sredine)), sto svakako nije u skladu sa vazecim  

propisima vezanim za predmetnu oblast u smislu da onaj koga navodite kao  

reper jeste jedini koji proizvodi predmetno dobro i jedan je od ucesnika  

u postupcima. Zbog svega navedenog smatramo da ste nacinili  

diskriminaciju ponudjaca u predmetnom postupku i naravno narusili nacelo  

jednakosti ponudjaca.“ 
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Одговор на горе постављено питање:  

 

Поштовани, 

 

разматрајући Ваше питање за појашњењем конкурсне документације за 

предметну набавку, не можемо се сложити са Вама да је нарушено било које начело из 

законских прописа, нарочито начела Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015; у даљем тексту: ЗЈН). Наиме, Наручилац ЈП „ББ ТЕРМ“ 

набавља енергенте на транспарентан начин, иако на основу чл. 122. став 1. тачка 4) 

подтачка (2) ЗЈН није дужан да енергенте набавља примењујући ЗЈН, а са тим у вези и 

на начин предвиђен чл. 44. став 1. тачка 2) Правилника о поступку јавне набавке унутар 

Јавног предузећа „ББ ТЕРМ“ Бајина Башта број 1054/15 од 12. октобра 2015. године, 

који можете погледати на сајту Наручиоца www.bbterm.rs. 

Навод који спомињете из тачке 4. (задњи став, страна 4 од 31 конкурсне 

документације), а који гласи, како сте и Ви навели: „Цена није фиксна и може се 

мењати: Наручилац одређује да се утврђивање цена за Уље за ложење који је предмет 

јавне набавке врши у складу са променом званичне велепродајне цене за одложено 

плаћање код јединог домаћег произвђача и дистрибутера НИС АД коју ова нафтна 

компанија примењује за директне купце. Званична цена је цена за директне купце дата 

на паритету франко продајно место-Рафинерија нафте Панчево, а која се објављује на 

званичној интернет адреси НИС АД“, а везано и Образац 2 - Образац структуре цене 

(страна 15 од 31 конкурсне документације), представља једини егзактан и 

Наручиоцу прави увид у промену цене нафтних деривата и формирање крајње 

цене мазута од стране добављача са којим Наручилац закључи уговор након 

спроведеног поступка јавне набавке, што доприноси ефикасној контроли трошења 

буџетских средстава.  

 

 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује одговор на постављена питања, 

односно појашњење конкурсне документације на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 

 
 

Дана 24.08.2018. год., 

У Бајиној Башти 

 

 

С поштовањем,                         

                    

                Комисија за ЈН бр. ОП 01/18 
 

           

                               

http://www.bbterm.rs/

