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Питања у вези ЈНВВ 30/14 Набавка лож уља

Питање 1.
У оквиру обавезних услова за учешће у поступку ове јавне набавке, односно 
доказа које је потребно доставити наведено је да понуђач мора да поседује 
важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке и сходно томе достави лиценцу за обављање енергетске 
делатности, трговина нафтом и дериватима нафте издату од стране агенције 
за енергетику.  С тим у вези указујемо да је неопходан услов , а имајући у 
виду предмет ове јавне набавке , поред важеће лиценце за обављање 
енергетске делатности трговина нафтом и дериватима ( са решењем Агенције 
за енергетику ) и важећа лиценца за обављање енергетске делатности 
складиштења нафте  и деривата нафте ( са решењем Агенције за енергетику 
у коме се наводи врста енергента, као и правни основ располагања 
складишним простором ). Трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и 
компримованим природним гасом представља енергетску делатност у смислу 
Закона о енергетици ( „Сл.Гласник РС“, бр. 57/11, 80/11 и 93/12 ). У смислу 
истог закона, енергетски субјект може да отпочне са обављањем лиценце коју 
издаје Агенција за енергетику Републике Србије.
Такође, Правилник   о минималним техничким условима за обављање трговине 
дериватима нафте ( Сл.Гласник РС“ бр. 63/13) у чл.2 став 1 тачка 2), прописује 
да се трговина дериватима нафте и биогоривима обавља у одговарајућем 
простору, и то објекту за трговину на велико дериватима нафте и биогоривом.
У смислу цитираних  законских одредби неопходно је да понуђачи у оквиру 
својих понуда доставе  и важећу лиценцу за обављање енергетске делатности 
складиштења нафте  и деривата нафте ( са решењем Агенције за енергетику 
у коме се наводи за који дериват нафте се лиценца издаје, и правним основом 
за располагање складишним простором), а из разлога да би се обезбедило 
учествовање само оних понуђача који су у могућности да адекватно реализују 
уговор о јавној набавци. 
Због чега Наручилац, у конкретном случају, није прецизно дефинисао 
наведене услове тј. Доказе које је потребно доставити у складу са важећом 
законском регулативом?

Одговор 1:



Предмет ове јавне набавке је набавка лож уља, што подразумева 
испоруку  лож уље, сукцесивно, у складу са потребама наручиоца, на основу 
писмено упућеног захтева наручиоца за испоруку , и према условима који су 
одређени конкурсном документацијом и прихваћеном понудом понуђача (из 
модела уговора који је саставни део конкурсне документације), што 
имплицира да понуђачи треба да поседују лиценцу за обављање енергетске 
делатности трговина нафтом и дериватима нафте (са решењем Агенције за 
енергетику) јер потребе наручиоца изискују само набавку, односно куповину  
и испоруку лож уља. Тражећи само лиценцу обављање енергетске делатности 
трговина нафтом и дериватима нафте (са решењем Агенције за енергетику) 
сматрамо да нисмо прекршили услов из члана 75. Став 1. Тачка 5. Јер 
тумачећи одредбу овог члана,  дозвола надлежног органа за обављање 
делатности која јепредмет јавне набавке у потпуности се подудара са 
лиценцом коју смо тражили и сматра се обавезним условом.

Услов у виду лиценце за обављање енергетске делатности 
складиштења нафте и деривата нафте (са решењем Агенције за енергетику), 
наручилац није тражио у конкурсној јер сматра да према члану 75. Став 1. 
Тачка 5. у коме се предвиђа да је обавезни услов да понуђач има важећу 
дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом, ова лиценца 
није обавезна.

Евентуално тражење лиценце за обављање енергетске делатности 
складиштења нафте и деривата нафте (са решењем Агенције за енергетику), 
могло је бити предвиђено у конкурсној документацији као додатни услов, али 
то је право избора наручиоца, што у конкретном случају није одговарало 
потребама наручиоца и самим тим није ни стављено као услов који понуђачи 
треба да испуне.

Питање 2:
 Која је процењена вредност јавне набавке?

У складу са чл. 61. Став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац није дужан 
да објави процењену вредност јавне набавке. 

                                                   Председник комисије

                                                   Милан В.Стаматовић


