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На основу члана 54 и 63 Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

Комисија за јавну набавку бр.04/17 у отвореном поступку, за набавку Услуга-Уговор о правима на 

опцијску куповину деривата нафте (Тикети), на захтев заинтересованог лица,  даје  

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Бр.2 

Пет и више дана пре истека предвиђеног рока за подношење понуда, заинтересовано лице је у 

писаном облику од Наручиоца тражило додатне информације односно појашњења, а Комисија за 

спровођење поступка јавне набавке Наручиоца у року од три дана од дана пријема захтева 

заинтересованом лицу доставља и објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца, следеће: 

Питање бр.1  

1) U Prilogu 2 i Prilogu 3 (strane 6 i 7) predviđeno je da kvalitet dizel goriva EVRO DIZEL (10 

ppm ULSD) mora biti u skladu sa standardom SRPS EN 590, a kvalitet za bezolovni motorni benzin 

EVRO PREMIJUM BMB 95 (Premium UNL 10 ppm) mora biti u skladu sa standardom SRPS EN 228, 

uz napomenu da su navedeni standardi jednaki EN standardima; Ponuđač garantuje kvalitet derivata nafte 

dostavljanjem izveštaja o ispitivanju izdatog od strane akreditovane laboratorije. 

U vezi navedenog, molimo Vas za razjašnjenje: 

izveštaj o ispitivanju – da li je navedeni uslov podrazumeva da akreditovana laboratorija (primera radi 

SGS ili Saybolt)  potvrdi da je roba odgovarajućeg kvaliteta u smislu da potvrdi da “uskladištena roba 

ispunjava SRPS EN 590 ili EN 590 standard“ ili izveštaj o ispitivanju treba da sadrži još nešto? 

Питање бр.2  

2) akreditovana labaratorija – da li postoje posebni zahtevi u vezi zemlje akreditacije? da li 

laboratorija treba da bude akreditovana u zemlji skladištenja robe – Nemačkoj, odnosno Evropskoj Uniji 

ili akreditovana u Republici Srbiji? Ili se prihvata akreditacija i Nemačke, odnosno Evropske Unije i 

Republike Srbije.  

 

Одговор на питање бр.1  

Извештај о испитивању треба да садржи параметре квалитета прописане одговарајућим 

стандардом (SRPS EN 590 зa EVRO DIZEL, односно SRPS EN 228 за Безоловни моторни бензин). 

 



 

Одговор на питање бр.2 

Извештај о испитивању мора издати лабораторија акредитована од стране акредитационог тела 

државе чланице ЕУ или Републике Србије. За акредитовану лабораторију из земље чланице ЕУ 

понуђач је дужан да докаже постојање акредитације. 

 

 

Овај одговор чини саставни део конкурсне документације.  

 

С поштовањем, 

 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке 


