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ЈП „ББ ТЕРМ“  

Бајина Башта 

Број: 739/18 

Датум: 18.09.2018. год. 

 

 

 На основу чл. 63. став 2. и 3.  Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку у отвореном поступку бр. ОП 

01/18 образована од стране Наручиоца ЈП „ББ Терм“ Бајина Башта, даје  

Појашњење конкурсне документације у виду одговора на постављено питање за 

јавну набавку бр. ОП 01/18 – набавка мазута и то следеће: 

Питање бр. 1, 

а гласи: 

„Поштовани, обраћамо Вам се као потецијални понуђач и постављамо питање везано за 

ЈН бр.ОП 01/18, односно за услов (тачку 36) конкурсном документацијом наручиоца ЈП 

“ББ Терм“ Бајина Башта набавка мазута- уље за ложење средње С технички капацитет 

тачка 5 да понуђач располаже складишним простором за уље за ложење од минимум 

1100м3. 

Правилником о минимално техничким условима за обављање енергетске делатности 

трговине нафтом и дериватима нафте (Сл.гласник РС бр.68/2013) у члану 2. тачка 2 

предвиђено је да се трговина на велико обавља у одговарајућим просторима, објекту за 

трговину на велико дериватима нафте. Такође, наведеним Правилником о минималним 

техничким условима за обављање делатности трговине дериватима нафте је предвиђено 

да привредни субјект који планира да се бави прометом нафтних деривата морају да 

поседују одговарајуће складишне капацитете у зависности од врсте артикла чију продају 

раде. 

Ово је пропис из области промета, донет на основу Закона о трговини ( Сл.гласник РС 

53/10 и 10/13) све у смислу члана 22 став 3 Закона о енергетици (Сл.гласник РС 

57/11,80/11, исправка 93/12 и 124/12). У члану 22. став 3 Закона о енергетици дефинисано 

је да енергетску делатност може да обавља свако јавно предузеће ,привредно друштво, 

односно друго правно лице или предузетник који је уписан у одговарајући регистар  и 

који има лиценцу за обављање енергетске делатности, осим ако овим законом није 

другачије дефинисано. 

Из наведеног следи да свако правно лице које обаља енергетску делатност дефинисано 

чланом 13. Закона о енергетици мора да испуњава услове дефинисане чланом 22. став 3. 

наведеног Закона, а отуда и услове одређене Правилником о минимално техничким 

условимаза обављање делатности трговине дериватима нафте, а како би могло да 

добије/поседује Лиценцу за трговину нафтом и дериватима нафте односно обавља 

наведену делатност на велико. 

Законом о енергетици трговина нафтним дериватима и складиштење нафтних деривата 

представљају посебне енергетске делатности независне једна од друге, а за исте се врши 

издавање посебних лиценци ( Закон о енергетици члан 13.). 
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Наиме, Лиценце за складиштење нафте и нафтних деривата морају прибавити они 

субјекти који пружају услугу складиштења деривата трећим лицима а не продају. 

Потенцијални понуђач сматра да се прописујући као додатни услов техничког 

капацитета поседовање Лиценце за слкадиштење извршили дискриминацију 

потенцијалних понуђача који имају Лиценцу за обављање енергетске делатности 

трговину нафтом и нафтним дериватима и капацитет за извршење уговора о јавној 

набавци а самим тим и складишне капацитете ( које морају имати да би поседовали 

лиценцу за велепродају, односно продају на велико другим субјектима). 

Потенцијални понуђач сматра да се начином на који сте сачинили конкурсну 

документацију дискриминисали неправедно  и наравно противзаконито неке понуђаче, 

који би наравно могли предметни уговор да изврше квалитетно и у континуитету, а све 

у складу са захтевом наручиоца као и позитивно правним прописима важећим за 

предметну област. 

У складу са горе наведеним потребно је да извршите измену конкурсне документације и  

иисту сачините у складу са Законом о јавним набавкама као и важећим позитивно 

правним прописима за предметну област. 

У смислу да је све наведено да би се наручилац обезбедио и осигурао извршење 

предметне набавке од стране изабраног понуђача, наручилац је у делу конкурсне 

документације где наводи потребни пословни капацитет па између осталог да има 

успостављени пословни однос са произвођачем уља за ложење- мазут средњи С или са 

овлашћеним дистрибутером( заступником истог за територију Републике Србије) 

осигурао континуитет снабдевања.“ 

 

Одговор на горе постављено питање:  

 

Поштовани, 

 

ЈП "ББ ТЕРМ" Бајина Башта у циљу обезбеђења сигурног и континуираног 

снабдевања мазутом има право да од потенцијалних добављача захтева 

одређни  технички, финансијски, пословни и кадровски капацитет. Из тог разлога и 

захтевамо да потенцијални снабдевач има складиште од 1.100 тона мазута што је 

количина за отприлике потребне количине ЈП „ББ Терм“-а у грејној сезони. Није 

довољно имати само пословни однос са јединим произвођачем мазута. Услед било каквог 

поремећаја у производњи, потенцијални добављач мора имати складиште одакле мора 

одговорити на захтев и потребе топлане. Са грејањем нема поигравања и угрожавња 

вртића, школа и других установа и институција.  

 

 У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац објављује одговор на постављена питања, 

односно појашњење конкурсне документације на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 

 

С поштовањем,                         

                    

                Комисија за ЈН бр. ОП 01/18 
                           


