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ПРЕДМЕТ: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 2 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 3/2016
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, ПО ПАРТИЈАМА

Питање бр.1:
Поштовани, обраћамо вам се као потенцијални понуђач у поступку јавне набавке евродизела
за механизацију, евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила и бензина з7а мејанизацију
у отвореном поступку, по артијама ЈН бр.3/2016 наручиоца АД за управљање јавном
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ и тражимо појашњење
обавезног услова за учешће у предметном поступку где наручилац као обавезан услов за
учешће у поступк артија 1 (набавка горива из велепродаје) наводи да потенцијално понуђач
поред Лиценце за трговину нафтом и нафтним дериватима мора посеедовати и важечу
Лиценцу за складиштење нафте и деривата нафте.
На основу решења издатог од Агенције за енергетику Републике Србије, у складу са Законом
о енергетици (Сл.гласник РС 57/11) и Правилником о условима у погледу стручног кадра и
начину издавања и одузимања лиценце за обављање енергетске делатности (Сл.гласник РС
бр.117/05, 40/06, 44/06 и 44/10) јасно је наведено да да носиоци велике лиценце, односно
Лиценце за трговину нафтом и нафтним дериватима морају поседовато складишне
капацитете у складу са Правилником те самим тим испуњавају законске услове да поседују
предметну лиценцу.
Лиценца за складиштење који сте навели као обавезан услов за учешће у предметном
поступку обавеза је поседовања ониј учесника на тржишту нафте и нафтних деривата који
услужно складиште предметне деривате трећим лицима што свакако у предметном поступку
није случај.
Да резимирамо, носиоци Лиценце за трговину нафтом и нафтним дериватима у склопу
поседовања лиценце морају поседовати складишне капацитете и не морају поседовати
Лиценцу за складиштење да би у складу са законом обављали промет нафтних деривата на
велико, те је потребно да наведени обавезни услов који је у предметном поступку
дискриминаторски, изузмете.
Одговор бр.1:
Правилником о минималним техничким условима за обављање трговине дериватима нафте и
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биогоривом („Сл. гласник РС“ бр. 68/2013), у члану 2. Тачка 2), предвиђено је да се трговина
на велико обавља у одговарајућем простору, објекту за трговину на велико дериватима нафте
и биогоривом.
Ово је пропис из области промета, донет на основу Закона о трговини (Сл. гласник РС“, бр.
53/10 и10/13), све у смислу члана 22. став 3. Закона о енергетици („Службени гласник РС“
бр.57/11).
Одредбама чл.2. и 6. Правилника прописано је да привредни субјект који се бави делатношћу
трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом мора
поседовати одговарајуће складиште, простор, објекат за трговину на велико дериватима
нафте и биогоривом. Тај простор је, како је то дефинисано одредбама наведеног Правилника,
ограђени земљишни простор са резервоарима, објектима – претакалиштима за пријем и
опрему и пратећом инфраструктуром, изграђеним у складу са техничким прописима о
ускладиштењу и претакању горива, односно о изградњи објекта и постројења за горива и
мора, сагласно одредби чл. 6. ст. 2. Правилника, испуњавати услове у погледу минималне
запремине резервоара за сваку врсту енергента посебно.
У члану 22. став 1. тачка 3 Закона о енергетици („Службени гласник РС“ бр.14/2016), се каже
да се лиценца (за бављење одређеном енергетском делатношћу) издаје ако:
„енергетски објекти и остали уређаји, инсталације или постројења неопходни за обављање
енергетске делатности испуњавају услове и захтеве утврђене техничким прописима,
прописима оенергетској ефикасности, прописима о заштити од пожара и експлозија, као и
прописима о заштити животне средине.
Из наведеног следи да свако јавно предузеће, привредно друштво, односно друго правно
лице или предузетник који обавља било коју енергетску делатност дефинисану чланом 13.
Закона о енергетици мора да испуњава услове дефинисане чланом 22. став 3. наведеног
Закона.
Лиценцу за складиштење нафте и деривата нафте морају прибавити они енергетски субјекти
који пружају услугу складиштења трећим лицима
Увидом у регистар издатих лиценци на интернет станици Агенције за енергетику се може
видети да је издато 37 лиценци за обављање енергетске делатности трговине нафтом,
дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом, док је за енергетку
делатност складиштења нафте, деривата нафте и биогорива издато 19 лиценци. Ово говориу
прилог чињеници да поседовање лиценце за складиштење није услов за трговину нафтом
дериватима нафте и биогоривима.
У складу са наведеним следи да потенцијалним понуђачима предметна лиценца није
потребна када се складиштење врши за сопствене потребе.
Међутим, имајући у виду наведене прописе наручилац ће од понуђача захтевати да попуни
Изјаву на сопственом меморандуму, дату под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, да својом техничко-технолошком опремљеношћу обезбеђује складишне
капацитете у скаладу са Правилником о минималним техничким условима за обављање
трговине дериватима нафте и биогоривом.
Како не би дошло до повреде чл.10 ( који се односи на начело обезбеђивања конкуренције) и
члана 12 (који се односи на начело једнакости понуђача) Закона о јавним набавкама
наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације у делу обавезних и
додатних услова за учешће у поступку јавне набавке.
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