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Питање бр.1: 

Поштовани, обраћамо вам се као потенцијални понуђач у поступку јавне набавке 

евродизела за механизацију из резервоара, евродизела за друмска возила (теретна и 

путничка)-картице, бензина и ТНГ-а за друмска возила (теретна и путничка)-картице и 

бензина за механизацију-картице, по партијама у отвореном поступку, јавна набавка бр. 

14/2018 наручиоца АД за управљање јавном железничком инфраструктуром 

"Инфраструктура зелезнице Србије" сектор за набавке и централна стоваришта и 

тражимо објашњење за партију 1 у делу где наручилац наводи да ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ МОРА БИТИ УТВРЂЕНА НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН Партија 1 - Евродизел за 

механизацију из резервоара Евро дизел Просек просека последњих пет објављених котација 

на дан објављивања позива за подношење понуда за ULSD 10ppm na FOB Med Italy паритет 

према Platts + fiksna премија у USD/t)x просек средњег курса USD за девизе према НБС за 

дане када су примењене котације x 0,845/1000 + износ накнаде за формирање обавезних 

резерви нафте и нафтних деривата + износ акцизе према вазећем Закону о акцизама 

Републике Србије у РСД/лит. На овакву утврђену цену обрачунава се ПДВ. У случају промене 

цене Понуђач се обавезује да обавести Наручиоца. Овакав начин утврђивања цене наведен је 

и у моделу уговора који ће бити потписан. 

У Републици Србији продаја робе/добра евро дизел врши се на начин продаје као крајњем 

кориснику, тј малопродаја и велепродаја као роба за даљу продају. За добра у малопродаји 

дефинисан је начин формирања цене којих се учесници на тржишту Републике Србије 

морају придржавати.  

Наручилац користи предметно добро као крајњи корисник те се цена према истом формира 

као малопродајна. Значи неспојиво је врсити поређење промене цене на светском тржишту 

са променом цена на домаћем тржишту, узимајући у обзир да се не могу ни приближно 

поредити у смислу да та промена не прати адекватну промену на домаћем тржишту. 

Промена цена на светском тржишту није само промена понуде и потражње, него је то 

везано и за промену курса америчког долара што у конкретном случају значи, односно 

постављеној формули за израчунавање цене произвођаца/дистрибутера у Републици Србији 

доводи до зависничког положаја о долару, а добро се у Републици Србији продаје у динарима. 

Такође је интересантан одабир "берзе" која је укључена у формулу за израчунавање цене 

предметног добра. Који је разлог сто је одабрана баш Италијанска берза а не Лондонска? И 
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такођ, а као најбитније интересује нас где је јавно доступан податак о просеку просека 

последњих пет објављених котација на дан објављивања позива за подношење понуда за 

ULSD 10ppm na FOB Med Italy paritetu prema Platts? И нејасно је како наруцилац касније 

прати цену за извршену испоруку када све наведено нема као јавно доступан податак. У 

Републици Србији јавно доступан податак а везан је за кретање цене нафте и нафтних 

деривата на тржишту има Завод за статистику Републике Србије. 

 

Одговор бр.1: 

Поштовани, 

У складу са чл. 63 ст 3 у наставку Вам достављам одговор на Ваше питање: 

 

Почев од 01.01.2011. године, доношењем Уредбе о укидању Уредбе  по којој се цене нафтних 

деривата мењају одлукама државних органа, цене нафтних деривата се формирају слободно 

на тржишту Републике Србије. Тако да нам Ваша констатација - примедба да је дефинисан 

начин формирања цене како у малопродаји тако и у велепродаји није јасна сматрамо 

неадекватним.  

Затим, Ваш навод „да како наручилац користи предметно добро као крајњи корисник те се 

цена према истом формира као малопродајна“ такође није јасна, јер су велепродаја и 

малопродаја нафтних деривата две засебне енергетске делатности дефинисане чл. 16 ст 1 

Закона о енергетици (Сл. гласник РС 145/2014), за које су прописане различите лиценце, тј. 

дозволе надлежног органа, у овом случају Агенције за енергетику Републике Србије, и то 

Лиценца за обављање делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и 

компримованим природним гасом (у питању је делатност велепродаје нафтних деривата) и 

Лиценца за трговину моторним и другим горивима на станицама за снадбевање возила (у 

питању је делатност малопродаје нафтних деривата). Дакле, реч  је о различитим 

модалитетима продаје, тј. код једних се продаја обавља на бензинским станицама, док се код 

других обавља у продајном објекту али и са могућношћу транспорта деривата до резервоара 

купца. Дакле, с обзиром на различите модалитете испоруке исти су условљени дејству 

различитих фактора. Међутим, независно од саме структуре трошкова који улазе у цену 

коштања производа, у складу са раније поменутом Уредбом, цене нафтних деривата се 

формирају слободно, а у складу са пословном политиком продаваца. 

Даље, сложићете се да се производња нафтног деривата евродизел стандарда СРПС ЕН 590, 

и осталих деривата добија различитим процесима прераде сирове нафте. На основу података 

добијених од  Привредне коморе Републике Србије производњом сирове нафте у Републици 

Србији бави се компанија НИС ад (блок истраживање и производња). Производња домаће 

сирове нафте је у таквом обиму да може задовољити око 40% потреба домаћег тржишта, што 

значи да се остатак од око 60% прибавља из увоза. Дакле, с обзиром на ову чињеницу 

неоспорно је да мора постојати утицај светског тржишта на формирање цене нафтних 

деривата на домаћем тржишту.  

Начин формирања цене из понуде, који је по Вама споран јер рађен по PLATTS методологији 

која је у примени у више од 150 земаља света у протеклом периоду од више од 100 година. 

Подаци о котацијама потребни за формирање цена нафтних деривата формирају се на основу 

сагледавања извештаја EUROPEAN PLATTS MARKETSCAN који објављује независна и 

најпознатија светска кућа која се бави проценом дневних кретања цена енергената S&P 

GLOBAL. У складу са овом методологијом а према којој се цена нафтних деривата формира 

на Европском тржту доступна су два паритета формирања цена у складу са INCOTERMS 

2010 и то FOB (free on board – франко утоварено на брод) i CIF (трошкови, возарина и 

осгурање до назначене луке), а оба се везују са италијанску берзу. Овај избор паритета и 

берза рађен је у складу са MOC методологијом (Market on Close о којој се можете детаљно 

упознати на сајту www,platts.com)  коју S&P GLOBAL користи у свом раду. 

Члан 115 ст 2 ЗЈН указује да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да 

дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који 

морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној 
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набавци, односно предвиђени посебним прописима, а променом цене се не сматра 

усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним критеријумима у уговору и конкурсној 

документацији. Даље, бих Вам указали да Републички завод за статистику не располаже 

подацима о кретању нафтних деривата кроз велепродају, већ располаже подацима само за 

малопродају, и то ретроактивно за цео месец уназад (до 15. датума у текућем месецу за 

претходни месец). Стога смо се ми као наручилац у циљу заштите својих интереса, али и 

поштовања Закона о јавним набавкама кога се морамо придржавати у свом раду окренули 

подацима којим располажу независне установе специјализиране за дневну процену цена 

нафтних деривата. Подаци о кретању котација су доступни претплатницима на извештај, док 

су подаци о ванредним променама котација јавно доступни на сајту www.platts.com. 

Досадашња пракса коју је наручилац имао са више различитих добављача, с обзиром да се 

исти модел формирања цена примењује више година уназад, је да понуђач са којим смо 

имали закључен уговор о продаји нафтних деривата доставља обрачун цена деривата на дан 

испоруке деривата са пратећим доказима о елементима структуре како је и дефинисано 

конкурсном документацијом. 
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