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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.6 

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  
 

U prilogu 7, na strani 33, Model bankarske garancije za ozbiljnost ponude, na samom kraju 

teksta stoji: “Ova garancija podleže Ujednačenim pravilima za garancije, ICC publikacija br. 

458.“ Trenutno važeća Ujednačena pravila za garancije objavljena su u ICC publikaciji br. 758. 

Molimo Vas za pojašnjenje, da li je u pitanju omaška u tekstu modela garancije? 

 

Питање бр.2 

 

U Prilogu 4, odeljak 4.2. – Dodatni uslovi – na strani 13, kao uslov učešća predviđeno je da 

rafinerija ili ovlašćeni skladištar poseduju sertifikate i to:  

-ISO 9001:2008 (upravljanje kvalitetom) 

-ISO 14001:2005 (zaštita životne sredine) i  

-OHSAS 18001:2005 ili OHRIS (bezbednost i zaštita na radu) 

 

Kao dokaz je predviđeno dostavljanje kopija sertifikata ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 i 

OHSAS 18001:2005 ili OHRIS. 

 

Navedeni uslov da se ponudu dostave kopije ISO sertifikata je diskriminatorski, a zahtev nije 

ni logičan obzirom na ostale uslove nabavke, tačnije razlog javne nabavku i mesto čuvanja 

robe. Naime, razlog javne nabavke je ispunjavanje obaveza Republike Srbije za održavanjem 

obaveznih rezervi sirove nafte i/ili naftnih derivata u skladu sa Direktivom Evropske Unije 

2009/119/EC koji obavezu su prihvatile i članice i potpisnice Ugovora o osnivanju Energetske 

zajednice, među kojima i Srbija. Osim toga, kao dodatni uslov predviđeno je da ponuđač 

poseduje robu u rafineriji ili kod ovlašćenog skladištara u Saveznoj Republici Nemačkoj.  



 

 

Imajući u vidu da se radi o obavezama ustanovljenim pravilima Evropske Unije, kao i da je 

zahtev da se roba drži na teritoriji Evropske Unije, nije logično da se traži posedovanje 

internacionalnih standarda, kada Evropska Unija i zemlja u kojoj se zahteva skladištenje 

nemaju obavezu (ni potrebu) posedovanja navedenih sertifikata jer su na teritoriji Evropske 

Unije važeći EN standardi koji po svojoj sadržini u potpunosti odgovaraju ISO standardima. U 

tom smslu, Evropski komitet za standardizaciju sa seduštem u Briselu čine nacionalna 

standardizaciona tela zemalja članica, uključujuću nemačko standardizaciono telo DIN  

(Deutches Institut fur Normung) kao i Institut za standardizaciju Republike Srbije; oba 

navedena tela su između ostalog članice i međunarodnog standardizacionog tela ISO jer 

primenjnuju po sadržini iste standarde. 

U tom smislu, DIN (nemački nacionalni standard) – EN (standardi Evropske unije) i ISO 

(međunarodni standardi) su po svojoj sadržini identični. 

 

Osim toga u konkurskon dokumentaciji, strana 6, specifikacija, za robu koja je predmet 

nabavke traži se ispunjavanje standarda SRPS EN 590 sa napomenom da je taj standard 

identičan sa Evropskim (EN) standardom. U tom smislu, nesporno je da je EN kao evropski 

standard tražen za robu, pa je sporno pitanje zašto ne bi bio tražen i za skladište/rafineriju, 

naročito kad se uzme u obzir zahtev da se roba čuva na teritoriji Evropske Unije (Nemačkoj)? 

Zahtev za međunarodnim ISO standardom je diskriminatorski i nije u logičnoj vezi sa ostalim 

zahtevima predmetne javne nabavke. 

 

Apsurd je da u srcu Evrope u najjačoj ekonomiji i po pitanju kvaliteta, najdoslednijoj zemlji, 

po uslovima javne nabavke ne mogu da konkurišu nemačke rafinerije i skladištari koji 

primenjuju EN standarde (koje su inače identične sa ISO standardima) koje su jedine važeće i 

obavezne za sve evropske zemlje, pa i Nemačku. Nemačke rafinerije, skladištari i ostali 

privredni subjekti ne moraji imati ISO sertifikate,  pa je nelogično da ISO sertifikati budu jedini 

uslov na ovoj javnoj nabavci, odnosno da su EU norme (standardi) koji su jedino obavezni i 

važeći za sve zemlje Evrope praktično isključeni. U tom smislu, a zbog činjenice da se 

skladištenje zahteva na teritoriji Nemačke koja primenjuje EN standarde koji su po svojoj 

sadržini identični traženim ISO standardima, kao i da iz propisa Evropske Unije proizilazi da 

svako skladište ili rafinerija ispunjavaju tražene standarde kao EN standarde te je zahtevanje 

dodatne dokumentacije kroz ISO sertifikate nepotrebno, i predstavlja neopravdano 

isključivanje ponuđača koji ispunjavaju standarde koje zahteva Evropska Unija, a što će u 

krajnjij liniji uticati i na konkurentost ponuda i cenu predmeta nabavke.  

 

Predlog: Izmena konkursne dokumentacije tako da se navedeni uslov dostavljanja ISO 

sertifikata obriše iz konkursne dokumentacije. 

 

Одговор на питање бр.1 

 

У прилогу 7-Модел банкарске гаранције за озбиљност понуде на крају текста у 

задњој реченици омашком је уписана ICC публикација 458, па се иста исправља и 

уписује ICC публикација 758. 
 

Одговор на питање бр.2 

 

У Прилогу 4.2 Додатни услови под редним бројем 1, брише се:  

*услов-да рафинерија или овлашћени складиштар поседује сертификате и то: 

- ISO 9001:2008 (управљање квалитетом) 



 

- ISO 14001:2005 (заштита животне средине) и 

- OHSAS 18001:2005 или OHRIS (безбедност и заштита на раду)  и 

*доказ-копије сертификата ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2005 или 

OHRIS.  

 

Овај одговор чини саставни део конкурсне документације.  

 

С поштовањем, 

 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке 


