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Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Институт за кукуруз «Земун Поље», 

улица Слободана Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке добара: 

Гориво за потребе Института за кукуруз „Земун Поље“, по партијама, редни број 

набавке 2/17, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне 

документације, јавна набавка добара - Гориво за потребе Института за кукуруз 

„Земун Поље“, партија 3, редни број набавке 2/17. 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту (Закон) захтевамо додатна 

појашњења, тј. указујемо на следеће: 

 

1. На страни 6/51 Конкурсне документације у делу Обавезни услови за учешће у 

поступку јавне набавке, Наручилац захтева да за партију 3 (Течни нафтни гас, за 

виљушкаре ПБС, одговара квалитету по стандарду СРПС БХ2 134 ) понуђач 

достави Лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом и 

дериватима нафте издате од стране Агенције за енергетику. 

 

Напомињемо Наручиоцу да за партију 3 (Течни нафтни гас, за виљушкаре ПБС) 

овом Лиценцом није обухваћена пунионица боца. Агенција за енергетику је 

прописала за пунионицу боца Лиценцу бр.15 под називом „Лиценца за 

обављање енергетске делатности пуњења посуда за течни нафтни гас, 

компримовани и утечњени природни гас“. 

 

Услед горе наведеног, предлажемо измену Конкурсне документације на 

стр.6/51 у делу Обавезних услова где се за партију 3 тражи „Лиценца за 

обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима нафте“, да 

стоји „Лиценца за обављање енергетске делатности пуњења посуда за течни 

нафтни гас, компримовани и утечњени природни гас“ . 

 

 

ОДГОВОР 1: 

Наручилац је Конкурсном документацијом дефинисао да право на учешће у 

поступку предметне јавне набавке има понуђач који за партију 3 поседије важећу 

Лиценцу за обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима 

нафте издату од стране Агенције за енергетику, а коју понуђач доставља у виду 

неоверене копије.   

Како је предмет набавке за партију 3 - Течни нафтни гас, а добављач ће испоруку 

обављати својим доставним возилима (течни нафтни гас, ПБС), према писаном 

захтеву на адресу Наручиоца (дефинисана Конкурсном документацијом), то је и 

Наручилац дефинисао важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке у складу са  чл. 10. и чл. 75. ст. 1. тач. 5.) 

ЗЈН. 
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Наручилац је посебно водио рачуна да у поступку јавне набавке омогући што већу 

конкуренцију у складу са начелом обезбећивања конкуренције, тако да  измена 

Конкурсне документације у погледу важеће дозволе надлежног органа за 

обављање делатности (на захтев заинтересованог лица), која је предмет јавне 

набавке за партију 3 – Течни нафтни гас, би представљала дискриминаторски 

услов и ограничавање конкуренције. 

У складу са напред наведеним, Наручилац не може да удовољи захтеву 

заинтересованог лица и изврши измену Конкурсне документације, као и из 

разлога што Лиценца за обављање енергетске делатности пуњења посуда за 

течни нафтни гас, компримовани и утечњени природни гас не покрива у 

потпуности делатност у вези  са предметом набавке. 

 

Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне документације. 

  

        

Објашњење број: 2     Комисија за јавну набавку 

Датум: 13.04.2017.г. 


