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Установа СРОЦ Врачар 

Комисија за јавну набавку 

Број: 1.1.2/2015 

Датум: 16.3.2015. 

Београд, Сјеничка 1 

 

 

 

 

Предмет: Одговори на питања потенцијалног понуђача у вези са отвореним поступком 

јавне набавке за куповину нафтних деривата (интерни број јавне набавке: 1.1.2/2015) 

 

 

Питање 1: На страни 18 конкурсне документације у глави III Услови за учешће у 

поступку са упутством за доказивање испуњености услова, тачка 1.5. наводи се да је 

потребно понуђач „Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

Документација за правна лица/предузетнике/физичка лица: 

Важећа дозвола за обављање делатности која је предмет ове јавне набавке“. 

 

Молимо Вас да нам кажете која лиценца је потребна, тј. за коју енергетску делатност?  

Сматрамо да, како је предмет ове јавне набавке куповина нафтних деривата на велико, 

потребно је да је понуђач ималац лиценце за обављање енергетске делатности Трговина 

нафтом, дериватима нафте, биогоривом и компримованим природним гасом. 

 

Одговор 1: У циљу испуњавања обавезног услова за учешће у предметном поступку јавне 

набавке наведеног у Одељку III.1.5. Конкурсне документације, Понуђач мора поседовати 

посебну дозволу за обављање делатности из које је предмет јавне набавке, а то је лиценца 

за обављање енергетске делатности Трговина нафтом и дериватима нафте, издата од 

стране Агенције за енергетику Републике Србије.  

 

Питање 2: У члану 2. став 2. Модела Уговора на страни 33. Конкурсне документације 

наводи се „Цена нафтних деривата – мазута и лаког лож уља се може усклађивати са 

кретањем цена на тржишту нафтних деривата те су дозвољена одступања у цени +/- 10 %“ 

С обзиром на дужину трајања Уговора могуће је да на тржишту нафтних деривата дође и 

до промена цена у износу већем од +/- 10 %, те сматрамо да наведени члан 2. став 2. би 

требало да гласи „Цена нафтних деривата – мазута и лаког лож уља се може усклађивати 

са кретањем цена на тржишту нафтних деривата“. 

 

Одговор 2: Члан 2. став 2. модела уговора из Одељка V Kонкурсне документације биће 

измењен и гласиће „Цена нафтних деривата – мазута и лаког лож уља се може 

усклађивати са кретањем цена на тржишту нафтних деривата“.  
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Питање 3: Такође, у члану 2. став 4. модела уговора стоји „Испоручене нафтне деривате – 

мазут и лако лож уље, Испоручилац ће фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан 

испоруке, ако је јавно објављена.“ Како немамо обавезу да објављујемо јавно цене наших 

производа и услуга, сматрамо да треба брисати део „ако је јавно објављена“.  

 

Одговор 3: Члан 2. став 4. модела уговора из Одељка V Kонкурсне документације биће 

измењен и гласиће „Испоручене нафтне деривате – мазут и лако лож уље, Испоручилац ће 

фактурисати Наручиоцу по цени која важи на дан испоруке“.  

 

 

Конкурсна документација у предметној јавној набавци биће измењена у складу са датим 

одговорима на питања, а њена измена биће објављена на Порталу јавних набавки и на 

интернет страници Наручиоца.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

ЗА КОМИСИЈУ 

 

                 Момчило Рогић, с.р. 

 

 


