
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

„РИБАРСКА БАЊА“ 

 
 

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 9/14“ 

 

 

По позиву за подношење понуде у отвореном поступку јавне набавке ЈН бр. 9/14 –набавка лож уља, а 

у циљу припреме прихватљиве понуде, неопходне су нам додатне информације и појашњења конкурсне 

документације: 

 

1. Поводом одговора на питања понуђача  од 07.08.2014. године и става комисије да су захтевом да 

понуђачи доставе лиценцу за обављање енергетске делатности испуњени сви услови тражени 

законима и правилницима који регулишу предметну набавку, сматрамо да је став комисије у 

целини супротан позитивним  прописима Републике Србије. У претходном захтеву за додатним 

појашњењима указали смо на одредбе свих прописа у Републици Србији којима је регулисана 

област обављања енергетске делатности нафтом и дериватима нафте, али изгледа безуспешно. 

 

Из ових разлога поново указујемо наручиоцу да се морају поштовати позитивни прописи 

Републике Србије и да понуђачи који се баве енергетском делатношћу морају пословати у складу 

са позитивним прописима, те у том смислу, да би учествовали у овом поступку јавне набавке 

морају имати ЛИЦЕНЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНА 

НАФТЕ И ДЕРИВАТИМА НАФТЕ И ОДГОВАРАЈУЋЕ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ 

ЛИЦЕНЦЕ. 

Дакле, наведена лиценца је обавезна за све понуђаче који се баве трговином на велико нафте и 

деривата нафте. Онако како је наручилац  дефинисао достављање доказа у конкурсној 

документацији, у овом поступку јавне набавке може учествовати чак и понуђач који има лиценцу 

за трговину на мало нафтом и нафтним дериватима, као и сваки други понуђач коме је Агенција 

за нергетику издала било коју лиценцу за обављање енергетске делатности, а што није у складу са 

одредбама позитивних прописа.  

У складу са позитивним прописима о трговини, на које смо већ указали у претходном обраћању, 

привредни субјект који се бави трговином на велико нафтом и нафтним дериватима мора 

поседовати одговарајуће складиште, простор, објекат за трговину на велико дериватима нафте и 

биогоривом, а што је прецизно дефинисано одредбама чл. 2. и 6. Правилника о минималним 

техничким условима за обављање трговине дериватима нафте и биогоривом („Сл. гласник РС“ 

бр. 68/2013).  

За наведени објекат који испуњава све прописане техничке стандарде, Агенција за енергетику РС 

издаје привредном субјекту, имаоцу таквог објекта, лиценцу за обављање енергетске делатности 

складиштења нафте и деривата нафте. 

Дакле, привредни субјект који нема у власништву или у закупу наведени објекат, сагласно 

позитивним прописима, не може обављати делатност трговине на велико нафтом и дериватима 

нафте, без обзира што има лиценцу за обављање енергетске делатности трговина нафте и 

дериватима нафте. 

Имајући у виду законске прописе, привредни субјект мора имати или у својини или у закупу 

објекат, складиште, који испуњава све прописане техничке услове, све у циљу безбедности и 

заштите, а за који објекат је Агенција за енергетику издала одговарајућу лиценцу за обављање 

енергетске делатности складиштења нафте и деривата нафте. 

  

Наведена лиценца за обављање енергетске делатности складиштења нафте и деривата нафте и 

одговарјуће решење може гласити  на име понуђача или на име привредног субјекта са којим 

понуђач има закључен уговор о складиштењу или уговор о закупу/најму складишног простора, у 

ком случају је привредни субјект, односно понуђач дужан да достави и копију уговора са 

енергетским субјектом који поседује лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења 

нафте и деривата нафте. 

 



Дакле, сагласно позитивним прописима, без наведеног складишног простора, који 

задовољава све Правилником прописане услове, за који је Агенција за енергетику издала 

лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте и деривата нафте, 

привредни субјекти не могу обављати ни делатност трговине на велико нафтом, 

дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом.  

 

Конкурсна документација, сачињена на овај начин, омогућава да у поступку јавне набавке 

учествују и привредни субјекти који не испуњавају прописане законске услове, на који начин се 

наноси штета привредним субјектима који су уложили знатна средства за изградњу или закуп 

одговарајућег, лиценцираног складишног простора.  

Поставља се питање, потпуно оправдано, зашто су они та средства улагали, када и други, који не 

поштују пропис, имају равноправан третман код наручилаца? 

 

Зашто наручилац дозвољава да у поступку јавне набавке учествују привредни субјекти који не 

испуњавају прописане услове за обављање енергетске делатности трговине на велико нафтом, 

дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом? 

Да ли ће наручилац усагласити конкурсну документацију са позитивним прописима 

Републике Србије? 

 

 

Одговор: 

- У конкурсној документацији у делу: „УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ 

ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ“, између 

осталог наведено је да треба приложити „Леценца за обављање енергетске 

делатности Агенције за енергетику.“ У конкретном случају мислили смо на „ 

Лиценца Агенције за енергетику Републике Србије за  обављање енергетске 

делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и 

компримованим природним гасом.“  

- Сматрамо да је конкурсна документација у складу са позитивним 

прописима Републике Србије. 
 

 

 

 

 

 


