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ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ АПАТИН 
Апатин, ул. Српских владара бр. 25 
Број: 01- 516/2015 
Дана, 12.11.2015. године 
    А П А Т И Н 
  
 
 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон), наручилац ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин објављује 
 

Oдговор  
 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. 5/2015 –  
набавка и испорука уља за ложење ниско сумпорно гориво - специјално НСГ-С 

 
Додатне информације и појашњења 

 
 Потенцијални понуђач је за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке добара 
дана 12.11.2015. године тражио додатне информације и појашњења: 
 
 Питање бр. 1:  
 
- Да ли је потребно доставити Решење Министарства рударства и енергетике за обављање делатности 

која је предмет Јавне набавке? 
  
 Одговор:  
 У погледу доказа којим се доказује испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5. 
Закона (с обзиром на предмет јавне набавке – решење/лиценаца за обављање енергетске делатности 
трговине нафтом и дериватима нафте у складу са Законом о енергетици)  понуђач је дужан да достави:  

 Решење Агенције за енергетику Р Србије о издавању лиценце за обављање енергетске делатности 
трговине нафтом и дериватима нафте 

 Лиценца за обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима нафте издата од Агенције 
за енергетику Р Србије 

 Уверење  Агенције за енергетику Р Србије да је решење/лиценца на снази. 
 Докази о испуњеност услова се могу достављати у неовереним копијама. 
 
 
 Питање бр. 2 
 
- Да ли можемо доставити Лиценцу за трговину нафтом и дериватима нафте од нашег пословног партнера 

са којим имамо Уговор о најму складишног простора/резервоара и пословно-техничкој сарадњи, а који 
поседује важећу Лиценцу Агенције за енергетику (Уговор и Лиценца би били приложени као саставни део 
траженог доказа о испуњавању услова). Напомињемо да поседујемо Лиценцу за обављање енергетске 
делатности трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање, издату од Агенције за 
енергетику РС 

 
 
 Одговор:  
 На основу Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014– у даљем тексту: Закон)  

 лиценца је акт којим се утврђује испуњеност услова за обављање енергетских делатности прописаних 
законом.  

 чланом 2. став 1. тачка 22. Закона је дефинисано да је енергетски субјект правно лице, односно 
предузетник, које обавља једну или више енергетских делатности из члана 16. закона, као и да 
енергетску делатност може да обавља јавно предузеће, привредно друштво, односно друго правно 
лице или предузетник који има лиценцу за обављање енергетске делатности (члан 17. Закона 

 лиценца се издаје за сваку енергетску делатност посебно (члан 20. став 1. Закона).  
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 чланом 16. став 1. тачка 19. Закона трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и 
компримованим природним гасом се одређује као енергетска делатност.  

 
 С обзиром на предмет јавне набавке – набавка и испорука уља за ложење ниско сумпорн гориво – 
специјално НСГ – С, а у складу са Законом о енергетици понуђач је дужан да достави важећу дозволу 
надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, односно решење/лиценацу за 
обављање енергетске делатности трговине нафтом и дериватима нафте. 
 
 Закон о јавним набавкама („Службени гласник  РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) предвиђа 
могућност да понуђач у поступку јавне набавке може да поднесе понуду самостално, са подизвођачем (члан 
80. ЗЈН) или да учествује у заједничкој понуди (члан 81.ЗЈН), под условима и на начин прописан законом и 
тражен  конкурсном документацијом. 
 
 На основу горе изнетог, а у вези са постављеним питањем, наведеним доказима није могуће 
доказати обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона на начин како је наведено у питању, сем у случају 
подношења понуде са подизвођачем или у заједничкој понуди групе понуђача, под условима и на начин 
предвиђен законом и конкурсном докумнетацијом. 

 
 
 
 
  Комисија за јавну набавку бр. 5/2015 


