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Датум: 03.07.2014. 

 

Одговор на питање понуђача 

 

Предмет: Одговор на питање понуђача за јавну набавку добара број Д 19, „Лож уље“ 

 

За јавну набавку добара Д 19, „Лож уље“, на адресу наручиоца приспело је следеће питање: 

 

Питање: „1. Наручилац је предвидео да је дозвола надлежног органа за обављање делатности у складу са 

чланом 75. став 1. тачка 5. Закона, за лож уље је Лиценца за обављање енергетске делатности трговина 

нафтом и дериватима нафте, али је пропустио да захтева и Лиценцу за обављање енергетске делатности 

складиштења нафте и деривата нафте, са Решењем у којем се наводи за који дериват се лиценца изда, а 

које издаје Агенција за енергетику РС.  

Наиме, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација донело је Правилник о 

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

бр. 68/2013) којим је прописано да привредни субјект који се бави овом делатношћу мора поседовати 

одговарајуће складиште, простор, објекат за трговину на велико дериватима нафте и биогоривом. Тај 

простор је ограђени земљишни простор са резервоарима, објектима – претакалиштима за пријем и опрему 

и пратећом инфраструктуром, изграђеним у складу са техничким прописима о ускладиштењу и претакању 

горива, односно о изградњи објекта и постројења за горива. Aгенцијa за енергетику РС издаје лиценцу за 

складиштење деривата нафте (са решењем у коме се наводи за који дериват нафте се лиценца издаје, што 

је услов за обављање трговине енергетском делатношћу. 

(Наручилац може извршити Увид у одредбе чл. 2. и 6. Правилника о минималним техничким условима за 

обављање трговине дериватима нафте и биогоривом(„Сл. гласник РС“ бр. 68/2013)). 

Према томе, Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација је прописало минималне 

услове које мора испунити сваки привредни субјект који има дозволу-лиценцу за трговину нафтом и 

нафтним дериватима, а испуњење тих услова утврђује у посебном поступку и о томе сачињава извештај 

Одељење за технички надзор, Сектор тржишне инспекције Министарства спољне и унутрашње трговине и 

телекомуникација. Наведени извештај се уз осталу потребну документацију мора доставити Агенцији за 

енергетику РС која на основу истих докумената издаје лиценцу за складиштење. 

Сагласно изнетом, привредни субјект који се бави трговином нафте и нафтних деривата мора имати 

складиште (у својини или закупу), у противном подлеже контроли од стране Тржишне инспекције која му 

забрањује даље обављање делатности, те очекујемо да ћете поштовати донете прописе и у том смислу 

извршити измену конкурсне документације. 

У складу са изнетим, ДА ЛИ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ, УСКЛАДИТИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ СА ПОЗИТИВНИМ 

ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, КОЈЕ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ПРИМЕЊУЈЕ и предвидети као услов да понуђач 

илиенергетски субјект са којим понуђач има закључен уговор о складиштењу, најму или закупу складишног 

простора поседује Лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте и деривата нафте коју 

издаје Агенција за енергетику РС? 

 

2. Да ли је је наручилац предвидео сукцесивну испоруку лож уља? С тим у вези, уколико је одговор 

позитиван, постављамо питање која количина (барем оквирно) лож уља ће бити предмет сваке појединачне 

испоруке, а из разлога што цена добра укључује и цену превоза, те је захтевани податак од изузетног значаја 

за одређивање цене превоза?  

 

3. Колико дана (барем оквирно) након закључења уговора, наручилац захтева прву испоруку? 

 

4.  Да ли је резервоар у који ће се вршити испорука надземни или подземни, који је капацитет резервоара?“ 
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Одговор:  

1. У ставу 5. Мишљења Министрства трговине, туризма и телекомуникација (број 011-00-00146/2014-03 од 

24.05.2014. године) које је заинтересони понуђач приложио уз питање се каже: 

„Правилником о минималним техничким условима за обављање трговине дериватима нафте и 

биогоривом („Сл. гласник РС“ бр. 68/2013), у члану 2. Тачка 2), предвиђено је да се трговина на велико 

обавља у одговарајућем простору, објекту за трговину на велико дериватима нафте и биогоривом. 

Ово је пропис из области промета, донет на основу Закона о трговини (Сл. гласник РС“, бр. 53/10 и 

10/13), све у смислу члана 22. став 3. Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр.57/11, 80/11-

исправка, 93/12 и 124/12).“ 

 

У члану 22. став 3. Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр.57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 

124/12), се каже да се лиценца (за бављење одређеном енергетском делатношћу) издаје ако: 

„енергетски објекти и остали уређаји, инсталације или постројења неопходни за обављање 

енергетске делатности испуњавају услове и захтеве утврђене техничким прописима, прописима о 

енергетској ефикасности, прописима о заштити од пожара и експлозија, као и прописима о 

заштити животне средине;“, 

 

Чланом 14. став 1. је дефинисано да: 

„Енергетску делатност може да обавља свако јавно предузеће, привредно друштво, односно друго 

правно лице или предузетник који је уписан у одговарајући регистар и који има лиценцу за обављање 

енергетске делатности, ако овим законом није другачије прописано“ 

 

Из наведеног следи да свако јавно предузеће, привредно друштво, односно друго правно лице или 

предузетник који обаља било коју енергетску делатност дефинисану чланом 13. Закона о енергетици 

мора да испуњава услове дефинисане чланом 22. став 3. наведеног Закона. 

 

Законом о енергетици („Службени гласник РС“ бр.57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12), су као посебне 

дефинисане енергетске делатности „Трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и 

компримованим природним гасом“ (члан 13. став 1. тачка 13.) и „Складиштење нафте, деривата нафте и 

биогорива“ (члан 13. став 1. тачка 12.), па се за као такве издају посебне лиценце. 

 

Из свега наведеног следи да свако јавно предузеће, привредно друштво, односно друго правно лице 

или предузетник које поседује лиценцу за обављање енергетске делатности „Трговина нафтом, 

дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом“ мора да испуњава услове 

дефинисане чланом 22. став 3. наведеног Закона, као и услове дефинисане Правилником о 

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

РС“ бр. 68/2013). 

 

Увидом (дана 02.07.2014. године) у регистар издатих лиценци на интернет станици Агенције за 

енергетику се може видети да је издато 157 лиценци за обављање енергетске делатности трговине 

нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом, док је за енергетку 

делатност складиштења нафте, деривата нафте и биогорива издато свега 15 лиценци. Ово такође говори 

у прилог чињеници да поседовање лиценце за складиштење није услов за трговину нафтом, 

дериватима нафте и биогоривима. 
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Имајући у виду претходно изведено Комисија за јавну набавку је става да је сачинила Конкурсну 

документацију у свему у складу са позитивним законским прописима Републике Србије. 

 

2. Да, предвиђена је сукцесивна испорука. Оквирна количина по једној испоруци је 1.500 литара.  

 

3. Оквирно време прве испоруке је септембар месец 2014. године. 

 

4. Резервоар у који ће се вршити испорука је надземни, капацитета 2000 литара. 

 

Количине по једној испоруци у време прве испоруке су оквирни и наручилац задржава права измене 

неведених вредности. 

 

 

 Комисија за јавну набавку 


