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ПИТАЊЕ 1 : 
 На страни 7. Конкурсне документације у делу који се односи на испуњење обавезног 
услова из чл 75.став1.тачка 5. Закона о јавним набавкама, захтева се да понуђач достави 
важећу Лиценцу за обављање енергетске делатности и то Лиценцу за обављање енергетске 
делатности трговине са нафтом и дериватима нафте. Као начин испоруке горива, 
Наручилац одређује испоруку франко продајно место понуђача. На основу изнетог, 
Лиценца коју Наручилац има захтевати у овом поступку је Лиценца за обављање 
енергетске делатности – трговина на мало дериватима нафте. 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1: 
Изнета примедба се усваја и врши се измена Конкурсне документације. 
-Извршиће се исправка Конкурсне документације на страни 6., у табели обавезни услови и 
начин доказивања, тачка 5. Измењен услов гласи: 
 

5. 

 
Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 
1. тач. 5) ЗЈН: лиценца – дозвола за 
обављање енергетске делатности – 
трговина на мало  дериватима 
нафте 
   
 

 
ДОЗВОЛА: - лиценца – дозвола за 
обављање енергетске делатности – 
трговина моторним и другим горивима 
на станицама за снабдевање превозних 
средстава, утврђена Законом о 
енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 
57/2011) и издата од стране Агенције за 
енергетику Републике Србије. Лиценца 
коју понуђач треба да достави мора бити 
важећа, без обзира на моменат издавања 
дозволе.  у виду неоверене копије.  
 
 

 
-У складу са предходним извршена је исправка и на страни 7. Конкурсне документације, у 
делу :упуство како се доказује испуњеност  услова, и измењен текст гласи: „Испуњеност 



обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) 
ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач 
доказује достављањем ДОЗВОЛЕ : лиценца – дозвола за обављање енергетске делатности 
– трговина моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних 
средстава, утврђена Законом о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/2014) и издата од 
стране Агенције за енергетику Републике Србије.  у виду неоверене копије“  
 
ПИТАЊЕ 2: 
Ради лакшег састављања понуде, моли се Наручилац да наведе износ опредељених 
средстава по појединим партијама. 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 2: 
На страни 4. Конкурсне документације, у делу: Врста, техничке карактеристике 
(спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл., додаје се следеће: 
 
Опредељена средства по Партијама:  
- Партија 1.:   1.500.000,00 дин. без ПДВ-а 
-  Партија 2.:  1.500.000,00 дин. без ПДВ-а 
-  Партија 3.:   750.000,00 дин. без ПДВ-а 
 
Наведени износи су максимално опредељена средства за поједине партије, а понуђач у 
понуди наводи цену по литри појединог горива ; тако да ће количина испорученог горива 
зависити од цене по литри, и кретаће се максимално до  наведеног износа. 
 
 
Напомена: 
Због извршених измена и допуна Конкурсне документације, продужава се рок за 
подношење понуда, па је нови рок за подношење понуда 28.04.2016.год. до 10,00 часова. 


