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Одговори Комисије за ЈН 9/2017 

на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације за набавку Гориво нафтиних деривата, обликовану по партијама 

 
          На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС бр.68/2015 у даљем 

тексту Закон ) Комисија за ЈН бр. 9/2017 објављује одговоре на захтев заинтересованог лица за 

додатним појашњењима 

 

Сугестија:  

С обзорим на то да за Партију 2.  Наручилац одређује испоруку предметног добра - продајно место 

понуђача у возила Наручиоца, односно одређује да ће Наручилац са својим моторним возилима доћи 

до бензинске станице те ће се на бензинској станици понуђача извршити испорука моторног бензина, 

горива у возило Наручиоца, Наручилац за Партију 2 као дозволу за обављање делатности треба да 

дефинише  Лиценцу за обављање енергетске делатности трговине моторним и другим горивима на 

станицама за снабдевање возила превозних средстава , а све у складу  са чланом 16 Закона о 

енергетици ( СЛ Гласник РС 145/2014)  

Питање: 

Да ли је додатни услов који се односи на технички капацитет поседовање најмање три бензинске 

станице за испоруку предметног добра на територији града Београда? 

 

Појашњења и одговори: 

Наручилац је на страни 5/ 40 Конкурсне документације прописао обавезне услове у складу са 

чланом 75 Закона  

 

1.1. Обавезни услови (чл.75.ст.1. тачка 1), 2), 4) и став 2.) ЗЈН 
 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати следеће услове: 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре;  

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;  

4) Понуђач мора да  поседује важеће лиценце и дозволе за обављање енергетске делатности,   

трговину нафтом и нафтним дериватима. 

5) да је поштовао и поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

Наручиалац није детаљисао око назива дозвола за рад  лиценци јер су предмети набавки 

неспорно  горива нафтиних деривата , већ је навео да Понуђач мора да  поседује важеће лиценце 

и дозволе за обављање енергетске делатности,   трговину нафтом и нафтним дериватима. 

Дакле Понуђач неспорно мора да поседује дозволу за обављање енергетске делатности у складу 

са предметом јавне набавке и у складу са тим како је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар .Односно ако је регистрован код надлежног органа са  
називом делатности : Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама 

тада мора у  складу са  Законом  о енергетици ( СЛ Гласник РС 145/2014) имати одговарајућу 

лиценцу односно дозволу за рад за обављање енергетске делатности, коју издаје Агенција за 

енергетику Републике Србије.  Наиме подразумева се јер  из наведеног неспорно произилази  да 
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тада понуђач мора  доставити Лиценцу  за обављање енергетске делатности трговине моторним 

и другим горивима на станицама за снабдевање возила превозних средстава. 

Овим дајемо и  разјашњење постављеног услова . 

У складу са чланом 16.  Закона  о енергетици ( СЛ Гласник РС 145/2014)  за  Партију 1 понуђачи 

доказују поседовање  дозволе  за рад односно обављање енергетске делатности прилагањем 

Лиценце за трговину нафтом и нафтиним дериватима, док за Партију 2. као доказ дозволе за 

обављање делатности  понуђачи могу приложити и  Лиценцу  за обављање енергетске 

делатности трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила 

превозних средстава, с обзиром на то да за Партију 2.  Наручилац одређује испоруку предметног 

добра - продајно место понуђача у возила Наручиоца, односно одређује да ће Наручилац са 

својим моторним возилима доћи до бензинске станице те ће се на бензинској станици понуђача 

извршити испорука моторног бензина, горива у возило Наручиоца и с обзиром на то да се 

Лиценце односно дозволе за обављање енергетске делатности  издају у складу са чланом 20. 

Закона о енергетици (СЛ Гласник РС 145/2014) за сваку енергетску делатност посебно у 

зависности од тога  под којом делатношћу  је понуђач регистровао своју/е  делатност/и.  

 
II 

Наручилац је имајући у виду конкретан предмет јавне набавке и околности које су у вези са 

извршењем конкретног уговора, тј набавку горива за Наручиоца чије је обављање делатности 

везано за одређену место, односно територију, јасно на страни 5/40 за Партију 2. у смислу 

техничког капацитета дефинисао  додатни услов и то да понуђач располаже са минимум три 

пункта за испоруку Евро Премијум безоловног моторног бензина БМБ 95 и Евро дизела, који се 

налазе на  подручју  града Београда, те да као доказ прилаже локације пумпи оверена од стране 

добављача. Било би несврсисходно да Наручилац сипа гориво на пумпи која је удаљена 20 км или 

више од места где Наручилац обавља своју делатност, јер тада не би била задовољена сврха јане 

набавке.Наручиалц би  у том случају гориво и вредност уговора истрошио прелазећи километражу од 

места где обавља делатност до пумпе изабраног понуђача и назад, те гориво које би било набављано 

не би користио за сврху за коју је намењено. 
 

III  

На страни 25/40, 34/40, 38/40  Конкурсне документације после навода „Погонско гориво мора 

задовољавати карактеристике које су дефинисане прописима СРПС-а и Правилником о техничким и 

другим захтевима за течна горива нафтног порекла објављеним у “Службеном гласнику РС 

бр.111/2015“ додаје се и  Правилник о измени правилника о техничким и другим захтевима за 

течна горива нафтног порекла (Службени  гласник РС бр.106/2016) 
 

IV  

На страни 5/40 Конкурсне документације Наручилац је дефинисао додатне услове за Партију 1 

и то да понуђач за учешће треба да  располаже између осталих  и  техничким капацитетом и то да 

поседује (у власништву или на коришћење) најмање две цистерне за превоз мазута носивости  од 10 

тона (доказује се за Партију 1).  
Наручилац објашњава да се поткрала техничка грешка и да се за   технички капацитет  за Партију 1 

захтева   да понуђачи поседује (у власништву или на коришћење) најмање две цистерне за превоз 

мазута носивости  до  10 тона. Дакле технички капацитет понуђач доказује располагањем 

цистерне која може бити и до 10 тона и 10 тона.  
С поштовањем 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  


