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Установа СРОЦ Врачар 

Комисија за јавну набавку 

Број: 1.1.1/2016 

Датум: 29.3.2016. 

Београд, Сјеничка 1 

                                                                                                                      

 

 

Предмет: Одговор на питањe потенцијалног понуђача у вези са отвореним поступком 

јавне набавке за куповину нафтних деривата (интерни број јавне набавке: 1.1.1/2016) 

 

Питање 1: У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) захтевамо додатна појашњења 

конкурсне документације за јавну набавку Куповина нафтних деривата – мазута и лаког 

лож уља за потребе Установе Сроц Врачар, и то: 

Наручилац је, у складу са чланом 75. став 1. тачка 5) Закона, предвидео дозволу 

надлежног органа за обављање делатности. 

С тим у вези, захтевамо додатно појашњење да ли је наручилац уз дозволу надлежног 

органа – важеће лиценце за обављање енергетске делатности трговине нафтом и 

дериватима нафте, коју издаје Агенција за енергетику, предвидео и обавезно достављање 

Решења о издавању лиценце, као пратећег документа уз Лиценцу, који такође издаје 

Агенција за енергетику. 

Наиме, указујемо да је неопходно да наручилац прецизира да се уз предметну Лиценцу 

достави и важеће Решење о издавању лиценце јер се из саме Лиценце не види за који 

енергент је издата, као и да ли понуђач поседује складишне капацитете за конкретне 

енергенте, у складу са Законом о енергетици и другим позитивним прописима који 

регулишу предметну област, на основу чега му се издаје Лиценца за трговину, већ се 

подаци о томе налазе у самом Решењу о издавању лиценце. 

Уколико је наручилац сматрао да је пратећи документ Лиценце за обављање енергетске 

делатности трговине нафтом и дериватима нафте, и само Решење, молим да то исто 

појасни.  

 

Одговор 1: Имајући у виду да се на основу Решења Агенције за енергетику Републике 

Србије, енергетском субјекту издаје Лиценца за обављање енергетске делатности трговине 

нафтом и дериватима нафте, као и да се у самој Лиценци наводи број и датум Решења, то 

је самим тим Решење о издавању лиценце саставни део Лиценце за обављање енергетске 

делатности трговине нафтом и нафтним дериватима. У складу са изнетим, дајемо додатно 

појашњење – одговор да је наручилац подразумевао да се уз Лиценцу доставља и Решење 

о издавању лиценце. 

 

                                                                                                                            

 


