
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО  

РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

                Управа за резерве енергената 

              Број: 401-00-23/2019-01  

      Датум: 24.02.2020. године  

      Београд 

 

 

 

  

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.02/2019 у отвореном поступку, за јавну 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.5 

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 Наручилац 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: Као доказ о испуњењу додатног услова да располаже неопходним пословним 

капацитетом, понуђач је дужан да достави: "Копију робног листа/складишнице, издате на име 

оставиоца на његов захтев од рафинерије односно овлашћеног складиштара по законима држава 

земаља (нпр.Енглеске, Немачке, Швајцарске и др.). (стр.13/47). 

  

Како да рафинерија која се налази на територији Немачке изда складишницу по законима и једне 

и друге државе, осим у складу са законима Немачке? 

  

Предлог ТЕКСТ: "Копија робног листа/складишница издата на име оставиоца на његов захтев од 

рафинерије односно овлашћеног складиштара по законима држава земаља (нпр.Енглеске, 

Немачке, Швајцарске и др.) ЗАМЕНИТИ са "Копија робног листа/складишнице, издата на име 

оставиоца на његов захтев од рафинерије односно овлашћеног складиштара по законима државе 

Немачке. " 

  

Имајући у виду потребу за усаглашавањем Конкурсне документације у складу са Законом, молимо 

Вас за кратак продужетак рока за подношење понуда. 

 

Одговор на питање бр.1 

Конкурсном документацијом на страни 12/47 и 13/47 за додатни услов за неопходан пословни 

капацитет, захтева се да понуђач поседује робу у рафинерији, односно код овлашћеног 

складиштара у Савезној Републици Немачкој- EVRO DIZEL  (10 ppm ULSD) у количини  

20.000-50.000 тона, а као доказ тражи се копија робног листа/складишница издата на име 

оставиоца на његов захтев од рафинерије односно овлашћеног складиштара по законима 

држава земаља (нпр. Енглеске, Немачке, Швајцарске и др).  



 

С обзиром да је услов да се предметна количина робе налази у рафинерији, односно код  

овлашћеног складиштара у СР Немачкој, подразумева се да ће и копија робног 

листа/складишница бити издата по законима СР Немачке. 

 

 

Овај одговор чини саставни део конкурсне документације. 

 

С поштовањем, 

 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке 

 


