
 
 

 

 

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12, 

14/15,68/15) у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 02/19, питањa и одговоре 

објављујемо на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца ЈП 

''Скијалишта Србије''  

 

ЈН 02/19 

Енергетска горива, по ппартијама 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  

БР. 2 – 14.03.2019. 

 

Питања потенцијалног понуђача: 

 

У достављеној  документацији за  предметне јавне набавке, на страни 6.  дефинисани су 

додатни услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, тако 

да је за ЗА ПАРТИЈУ 2 по тачком 2 наведено: 

  

2) Да понуђач располаже са два соло возила носивости до 16 тона и приколицом 

носивости до 15 тона (власништво или закуп или лизинг), за превоз нафтних 

деривата. Возило – цистерна обавезно мора да има волуметар;  

  

На страни 9. о испуњености додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке,наведено да за  ПАРТИЈУ 2 под тачком 2 понуђач доказује испуњеност 

услова  достављањем следећих доказа: 

  

2) Фотокопија саобраћајне дозволе, очитана саобраћајна дозвола и Уверење и 

записник о баждарењу волуметра издат од стране Дирекције за мере и драгоцене 

метале или извештај о баждарењу издат од стране других сертификованих кућа. У 

случају да је возило предмет уговора о закупу или уговора о лизингу, потребно је 

доставити доказ (уговор о закупу или уговор о лизингу) 

  

Питање: 

  

Да ли се у смислу испуњења додатних услова под тачком 2. Партија 2,  поред 

достављања осталих доказа наведних у тачки 2. сматра и достављање Уговора о 

вршењу услуга превоза моторних бензина и гасних уља аутоцистернама, потписаног са 

овлашћеним компанијама за ту врсту делатности ( а не да се ограничи само на уговор о 

закупу или уговор о лизингу) 

   

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ 1: 

  

Код испуњења додатних услова под тачком 2. Партија 2,  поред достављања осталих 

доказа наведних у тачки 2.  

Наручилац не сматра и достављање Уговора о вршењу услуга превоза моторних 

бензина и гасних уља аутоцистернама, потписаног са овлашћеним компанијама за ту 

врсту делатности. 

 

Питања и одговори су саставни део конкурсне документације. 

 

 

Kомисија за јавну набавку бр.02/19 


