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ПРЕДМЕТ: Измене и допуне конкурсне документације број 2 у вези Јавне набавке у 

отвореном поступку број 15/2019  
 

 

На страни 10/72 конкурсне документације који гласи: 

 

НАПОМЕНА:  

Укупна процењена вредност јавне набавке је: 207.500.000,00 динара без ПДВ-а.  

Број и процењена вредност партија: 

Партија 1 – евродизел за механизацију из резервоара: 100.000.000,00 РСД без ПДВ-а,  

Партија 2 – бензин за механизацију – картице, евродизел за друмска возила (теретна и 

путничка) – картице и бензин и ТНГ за друмска возила (теретна у путничка) – картице: 

107.500.000,00 РСД без ПДВ-а од тога за: 

- бензин за механизацију – картице: 8.000.000,00 РСД без ПДВ-а  

- евродизел за друмска возила (теретна и путничка) – картице: 80.000.000,00 РСД без 

ПДВ-а и адитивирани евродизел за друмска возила (теретна и путничка) – картице: 

1.500.000,00 РСД без ПДВ-а 

- бензин (БМБ 95) за друмска возила (теретна и путничка) – картице: 15.000.000,00 

РСД без ПДВ-а, бензин (БМБ 100) за друмска возила (теретна и путничка) – картице: 

1.300.000,00 РСД без ПДВ-а, адитивирани бензин за друмска возила (теретна и 

путничка) – картице: 1.300.000,00 РСД без ПДВ-а и ТНГ за друмска возила (теретна и 

путничка) – картице: 400.000,00 РСД без ПДВ-а 

Оквирне количине су дате само ради вредновања понуда, а уговори ће се се закључити на 

износе процењених вредности јавне набавке по партијама. Стварна купљена (испоручена) 

количина путем закључених уговора по предметној јавној набавци по партијама може бити 

већа или мања од предвиђене оквирне количине, уз ограничење да укупна плаћања без пореза 

на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењених вредности јавне набавке по 

партијама за цео период важења уговора. 

 

 

 

мења се и дат је у прилогу: 
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НАПОМЕНА:  

Укупна процењена вредност јавне набавке је: 207.500.000,00 динара без ПДВ-а.  

Број и процењена вредност партија: 

Партија 1 – евродизел за механизацију из резервоара: 100.000.000,00 РСД без ПДВ-а,  

Партија 2 – бензин за механизацију – картице, евродизел за друмска возила (теретна и 

путничка) – картице и бензин и ТНГ за друмска возила (теретна у путничка) – картице: 

107.500.000,00 РСД без ПДВ-а од тога за: 

- бензин за механизацију – картице: 8.000.000,00 РСД без ПДВ-а  

- евродизел за друмска возила (теретна и путничка) – картице: 80.000.000,00 РСД без 

ПДВ-а и адитивирани евродизел за друмска возила (теретна и путничка) – картице: 

1.500.000,00 РСД без ПДВ-а 

- бензин (БМБ 95) за друмска возила (теретна и путничка) – картице: 15.000.000,00 

РСД без ПДВ-а, бензин (БМБ 100) за друмска возила (теретна и путничка) – картице: 

1.300.000,00 РСД без ПДВ-а, адитивирани бензин за друмска возила (теретна и 

путничка) – картице: 1.300.000,00 РСД без ПДВ-а и ТНГ за друмска возила (теретна и 

путничка) – картице: 400.000,00 РСД без ПДВ-а 

Оквирне количине су дате само ради вредновања понуда, а уговори ће се се закључити на 

износе процењених вредности јавне набавке по партијама. Стварна купљена (испоручена) 

количина путем закључених уговора по предметној јавној набавци по партијама може бити 

већа или мања од предвиђене оквирне количине, уз ограничење да укупна плаћања без пореза 

на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењених вредности јавне набавке по 

партијама за цео период важења уговора. 

У случају потребе Наручилац може , након закључења уговора о јавној набавци, без 

спровођења поступка јавне набавке, у складу са чл.115 ЗЈН, повећати обим предмета јавне 

набавке максимално до 5% од укупне вредности првобитно закључених уговора по партијама, 

с тим да укупно повећање не може бити веће од вредности прописане у  
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На страни 22/72 конкурсне документације који гласи: 
 

Изражена цена у понуди мора бити утврђена на следећи начин: 

Партија 1 – Евродизел за механизацију из резервоара 

Евро дизел 

Просек просека последњих пет објављених котација на дан објављивања позива за подношење 

понуда за ULSD 10ppm на FOB Med Italy паритету према Platts + фиксна премија у USD/t)  x 

просек средњег курса USD за девизе према НБС за дане када су примењене котације x 0,845 

/1000 + износ накнаде за формирање обавезних резерви нафте и нафтних деривата + износ 

акцизе према важећем Закону о акцизама Републике Србије у РСД/lit. 

На овако утврђену цену обрачунава се ПДВ. 

У случају промене цене Понуђач се обавезује да обавести Наручиоца. 

Партија 2 – бензин за механизацију – картице, евродизел за друмска возила (теретна и 

путничка) – картице и бензин и ТНГ за друмска возила (теретна у путничка) – картице  

Цене деривата бензина за механизацију, евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила 

(теретна и путничка) за продају путем компанијских картица које важе на дан 

објављивања јавног позива за подношење понуда, а утврђују се у складу са кретањем цена на 

тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

Рабатна скала је саставни део понуде и доставља се у прилогу исте. 

Након закључења уговора цене ће се утврђивати на следећи начин: 

Партија 1 – Евродизел за механизацију из резервоара 

Евро дизел 

Просек просека последњих пет објављених котација на дан испоруке за ULSD 10ppm на FOB 

Med Italy паритету према Platts + фиксна премија у USD/t)  x просек средњег курса USD за 

девизе према НБС за дане када су примењене котације x 0,845 /1000 + износ накнаде за 

формирање обавезних резерви нафте и нафтних деривата + износ акцизе према важећем 

Закону о акцизама Републике Србије у РСД/lit. 

На овако утврђену цену обрачунава се ПДВ. 

Партија 2 – бензин за механизацију – картице, евродизел за друмска возила (теретна и 

путничка) – картице и бензин и ТНГ за друмска возила (теретна у путничка) – картице  

Цене деривата бензина за механизацију, евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила 

(теретна и путничка) за продају путем компанијских картица које важе на дан испоруке, а 

утврђују се у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

Под даном испоруке подразумева дан када је Купац преузео гориво на бензинским станицама 

Продавца. 

Цена уговореног бензина за механизацију, евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила 

(теретна и путничка) за продају путем компанијских картица умањује се на основу 

преузетих количина на месечном нивоу, за календарски месец, према количинском рабату  из 

рабатне скале који је саставни део понуде. 
 

 

 

мења се и дат је у прилогу: 

 

 

 

 



 

 

 

Продавац ће робу фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. Под даном испоруке 

подразумева се дан преузимања робе од стране купца. За Партију 1 понуђач је дужан да писмено 

обавести наручиоца о свакој промени цене и достави наручиоцу измењени ценовник.  

Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све 

трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 

искаже у динарима. 

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности понуде, 

меродавна је јединична цена. 

Изражена цена у понуди мора бити утврђена на следећи начин: 

Партија 1 – Евродизел за механизацију из резервоара 

Евро дизел 

Цена у понуди мора бити утврђена на следећи начин:  

(Просек просека последњих пет објављених котација на дан објављивања позива за подношење понуда 

за ULSD 10ppm на FOB Med Italy паритету према Platts + фиксна премија у USD/t) x просек средњег 

курса USD за девизе према НБС за дане када су примењене котације x 0,845 / 1000 + износ накнаде за 

формирање обавезних резерви нафте и нафтних деривата + трошкови маркирања + трошкови 

мониторинга + износ акцизе према важећем Закону о акцизама Републике Србије у РСД/lit. 

Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све 

трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  

На овако утврђену цену обрачунава се ПДВ. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. 

Након закључења уговора и истека рока важења понуде, цене ће се утврђивати на следећи начин: 

(Просек просека последњих пет објављених котација на дан испоруке за ULSD 10ppm  на FOB Med 

Italy паритету према Platts + фиксна премија у USD/t ) х просек средњег курса USD за девизе према 

НБС за дане када су примењене котације х 0,845 / 1000 + износ накнаде за формирање обавезних 

резерви нафте и нафтних деривата + трошкови маркирања + трошкови мониторинга + износ акцизе 

према важећем Закону о акцизама Републике Србије у РСД/lit. 

На овако утврђену цену обрачунава се ПДВ. 

У случају промене цене Понуђач се обавезује да обавести Наручиоца. 

Партија 2 – бензин за механизацију – картице, евродизел за друмска возила (теретна и путничка) – 

картице и бензин и ТНГ за друмска возила (теретна у путничка) – картице  

Цена у понуди мора бити утврђена на следећи начин: цене деривата бензина за механизацију, 

евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила (теретна и путничка) за продају путем 

компанијских картица које важе на дан објављивања јавног позива за подношење понуда, а утврђују 

се у складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

Рабатна скала је саставни део понуде и доставља се у прилогу исте. 

Након закључења уговора и истека рока важења понуде, цене ће се утврђивати на следећи начин: цене 

деривата бензина за механизацију, евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила (теретна и 

путничка) за продају путем компанијских картица које важе на дан испоруке, а утврђују се у 

складу са кретањем цена на тржишту нафтних деривата у Републици Србији. Под даном испоруке 

подразумева дан када је Купац преузео гориво на бензинским станицама Продавца. 

Цена уговореног бензина за механизацију, евродизела, бензина и ТНГ-а за друмска возила 

(теретна и путничка) за продају путем компанијских картица умањује се на основу преузетих 

количина на месечном нивоу, за календарски месец, према количинском рабату  из рабатне скале који 

је саставни део понуде. 
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На страни 35/72 конкурсне документације који гласи: 

 

VII-I ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 
 

 

 

Образац структуре цене за ПАРТИЈУ 1 – евродизел за механизацију из резервоара 

   

 

 

Евро дизел 
Паритет: ФЦО дизел 

депои наручиоца 

1. 

Просек просека последњих пет објављених 

котација на дан објављивања Позива за 

подношење понуда за ULSD 10 ppm према Platts 

FOB Med на у  USD/t 

 

2. Износ  фиксне премија у  USD/t   

3. Понуђена цена у  USD/t (1+2)  

4. 
Просечни средњи курс USD за девизе према 

НБС за дане када су примењене котације  

 

5. Јединична цена  РСД/t (3 x 4)  

6. Јединична цена у РСД/ lit (5 х 0,845÷1000)  

7. 
Обавезна накнада за резерве нафте и нафтних 

деривата РСД/lit 

 

8. Акциза (РСД/lit)  

9. 
Јединична цена са накнадом и акцизом РСД без 

ПДВ-а / lit (6+7+8) 
 

10. Оквирна количина у lit. 750.000 

11. Укупна цена (вредност) без ПДВ-а РСД (9х10)  

12. ПДВ 20%  

13. 
Укупна цена (вредност) са ПДВ- ом  РСД 

(11+12) 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

   

Датум: М.П. Потпис понуђача и овера 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуђач не попуни све параметре, његова понуда ће се сматрати понудом са битним 

недостацима и биће одбијена као неприхватљива. 

 

мења се и дат је у прилогу: 

 



 

 

 

VII-I ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 
 

Образац структуре цене за ПАРТИЈУ 1 – евродизел за механизацију из резервоара 

   

 

 

Евро дизел 
Паритет: ФЦО дизел 

депои наручиоца 

1. 

Просек просека последњих пет објављених 

котација на дан објављивања Позива за 

подношење понуда за ULSD 10 ppm према 

Platts FOB Med на у  USD/t 

 

2. Износ  фиксне премија у  USD/t   

3. Понуђена цена у  USD/t (1+2)  

4. 
Просечни средњи курс USD за девизе према 

НБС за дане када су примењене котације  

 

5. Јединична цена  РСД/t (3 x 4)  

6. Јединична цена у РСД/ lit (5 х 0,845÷1000)  

7. 
Износ накнаде за формирање обавезних 

резерви нафте и нафтних деривата РСД/lit 

 

8. Износ накнаде за трошкове маркирања РСД/lit  

9. 
Износ накнаде за трошкове мониторинга 

РСД/lit 

 

10. Износ трошкова превоза РСД/lit  

11. Износ акцизе РСД/lit  

12. 

Јединична цена са урачунатим накнадама 

трошковима превоза и акцизом у РСД без 

ПДВ-а / lit (6+7+8+9+10+11) 

 

13. Оквирна количина у lit. 750.000 

14. 
Укупна цена (вредност) без ПДВ-а РСД 

(12х13) 

 

15. ПДВ 20%  

16. 
Укупна цена (вредност) са ПДВ- ом  РСД 

(14+15) 

 

 

 

 

 

 

   

   

Датум: М.П. Потпис понуђача и овера 

 

 

 

 

 

Напомена: 

Уколико понуђач не попуни све параметре, његова понуда ће се сматрати понудом са битним 

недостацима и биће одбијена као неприхватљива. 
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На страни 50 и 51/72 конкурсне документације у члану 2 који гласи: 

 

Цена 

Члан 2.     

Цене добара утврђене су у следећој табели: 

 

Уговорена цена је на паритету FCO резервоари “Инфраструктура железнице Србије“ а.д., 

како је дефинисано Спецификацијом датом у Прилогу IV овог Уговора која представља 

његов саставни део. 

Цена деривата који су предмет овог уговора утврђује се на дан израде цене, у динарима, по 

јединици мере, у складу са елементима из обрасца структуре цене, који је саставни део овог 

уговора, на бази следеће формуле: 

Евро дизел 
Просек просека последњих пет објављених котација на дан израде цене за ULSD 10ppm на 

FOB Med Italy паритету према Platts + __________ (напомена:уписати висину фиксне 

премије)у USD/t x просек просека средњег курса USD за девизе НБС за дане када су 

примењене котације x 0,845 / 1000 + износ накнаде за формирање обавезних резерви нафте 

и нафтних деривата + износ акцизе према важећем Закону о акцизама Републике Србије у 

РСД/lit.  

На овако утврђену цену обрачунава се ПДВ. 

Продавац је одговоран за тачност обрачуна цена и тачност параметара за одређивање цена. 

Продавац је дужан да обрачун цена који је извршен у свему по одредбама овог члана 

уговора доставља као прилог фактурама за извршену испоруку по појединачној поруџбини. 

Цена утврђена на овај начин, не може бити већа од цене из званичног велепродајног 

ценовника Продавца, који је важећи на дан испоруке добара. 

Продавац ће робу фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. Под даном 

испоруке подразумева се дан преузимања добара од стране Купца. Продавац је дужан да 

писмено обавести Купца о свакој промени цене и достави Купцу измењени ценовник.  

Уколико Република Србије, у току трајања овог уговора пропише нове накнаде и друге 

дажбине, које нису дефинисане овим Уговором, трошкови који проистичу из њих морају 

бити урачунати у цену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

мења се и дат је у прилогу: 

 

 

 

Ред. 

Бр. 
Врста течног горива 

Јед. 

мере 

Оквирна 

количина 

Јединична цена у динарима 

без ПДВ 

1. 
Евродизел  за 

механизацију 
л 750.000 

 



 

 

 

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина 6, 11000 Београд, МБ: 

21127094, ПИБ: 109108420 које заступа в.д. генералног директора др Мирољуб Јевтић (у 

даљем тексту: Купац) 

и 

 _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________(у даљем тексту Продавац)  

закључују : 

УГОВОР  

о купопродаји добара - евродизела за механизацију из резервоара, бензина за 

механизацију - картице, евродизела за друмска возила (путничка и теретна) – 

картице и бензина и ТНГ-а за друмска возила (путничка и теретна) – картице  

Партија 1-Евродизел за механизацију из резервоара 

Предмет Уговора 

Члан 1.      

Предмет овог Уговора је купопродаја добара - евродизела за механизацију из резервоара, 

бензина за механизацију - картице, евродизела за друмска возила (путничка и теретна) – 

картице и бензина и ТНГ-а за друмска возила (путничка и теретна) – картице Партија 1-

Евродизел за механизацију из резервоара према прихваћеној понуди Продавца број 

__________ од ______2019. године. (Попуњава Наручилац), обрасцу структуре цене и 

техничкој спецификацији које чине саставни део овог уговора. 

Цена 

Члан 2.     

Цене добара утврђене су у следећој табели: 

Уговорена цена је на паритету FCO резервоари “Инфраструктура железнице Србије“ а.д., како је 

дефинисано Спецификацијом датом у Прилогу IV овог Уговора која представља његов саставни 

део и утврђена је на бази параметара на дан објављивања Позива за достављање понуда. 

Цена деривата који су предмет овог уговора је променљива и утврђује се на дан испоруке, у 

динарима, по јединици мере, у складу са елементима из обрасца структуре цене, који је 

саставни део овог уговора, на бази следеће формуле: 

Евро дизел 
Просек просека последњих пет објављених котација на дан испоруке за ULSD 10ppm на FOB Med 

Italy паритету према Platts + __________ (напомена:уписати висину фиксне премије) у USD/t x 

просек просека средњег курса USD за девизе НБС за дане када су примењене котације x 0,845 / 

1000 + износ накнаде за формирање обавезних резерви нафте и нафтних деривата + трошкови 

маркирања + трошкови мониторинга + износ акцизе према важећем Закону о акцизама 

Републике Србије у РСД/lit.  

На овако утврђену цену обрачунава се ПДВ. 

Продавац мења цене само из објективних разлога као што је раст или пад цене сирове нафте 

на светском тржишту. О свакој евентуалној промени цене, Продавац је дужан да писмено 

обавести Купца и достави Купцу измењени ценовник.  

Продавац је одговоран за тачност обрачуна цена тачну примену котација на дан испоруке и 

тачност параметара за одређивање цена. Продавац је у обавези да у писаној форми обавести 

Купца о свакој промени јединичне цене и достави Купцу измењени ценовник. Продавац је 

обавезан да, на захтев Купца, достави вредности свих елемената структуре цене које су 

приказане у обрасцу структуре цене и према којима се утврђује иста. 
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Измењене цене не смеју бити више од упоредивих тржишних цена, у супротном Купац може 

раскинути уговор са отказним роком од седам дана од дана достављања писаног обавештења о 

раскиду. Испорука се врши FCO резервоари Купца. 

Продавац је дужан да обрачун цена који је извршен у свему по одредбама овог члана уговора 

доставља потписан оверен печатом као прилог фактурама за извршену испоруку по 

појединачној поруџбини. Цена утврђена на овај начин, не може бити већа од цене из 

званичног велепродајног ценовника Продавца, који је важећи на дан испоруке добара. 

Продавац ће робу фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. Под даном 

испоруке подразумева се дан преузимања добара од стране Купца.  

Уколико Република Србије, у току трајања овог уговора пропише нове накнаде и друге 

дажбине, које нису дефинисане овим Уговором, трошкови који проистичу из њих морају бити 

урачунати у цену. 

Вредност Уговора 

Члан 3.  

Овај уговор се закључује на максималан износ од 100.000.000,00 динара, без ПДВ-а.   

Припадајући ПДВ износи 20.000.000,00 динара.  

Укупна вредност Уговора са ПДВ-ом износи 120.000.000,00 динара. 

Стварна купљена (испоручена) количина путем уговора по предметној јавној набавци за 

Партију 1 може бити већа или мања од предвиђене оквирне количине, уз ограничење да 

укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи максималан износ од 

100.000.000,00 динара, без ПДВ-а закљученог уговора за цео период важења уговора. 

Услови Плаћања 

Члан 4.   

Купац се обавезује да износ из рачуна плати Продавцу у року од 45 дана од дана пријема 

исправно испостављеног рачуна, као и квантитативног и квалитативног пријема добара на 

рачун Продавца број: _______________________ који се води код ____________________ 

банке. 

Под исправно испостављеним рачуном сматра се рачун који поседује сва обележја 

рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег закона о рачуноводству и 

ревизији и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област. 

Рачуни који у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћени као 

рачуноводствене исправе неће бити прихваћени као основ за исплату по закљученом, 

потписаном уговору. 

Рачуни - Фактуре за испоручено гориво се достављају на следећу адресу:  „Инфраструктура  

железнице Србије“ а.д., Немањина 6, 11000 Београд, за Сектор за набавке и централна 

стоваришта. 
Плаћање по овом уговору у 2019. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом 

пословања за 2019. годину за ове намене. За обавезе које доспевају по овом уговору у 2020. 

години, Купац ће извршити плаћање Продавцу до висине средстава обезбеђених Планом 

пословања за 2020. годину. У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због 

немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране Купца. 

Паритет и динамика испоруке 

Члан 5.   

Испорука добара по овом Уговору врши се: FCO дизел резервоари Купца. Добра на путу 

приликом сваке испоруке обавезно прати атестна документација произвођача или 

експертизне установе, отпремни документ и уверење о квалитету евродизела, копијa уверењa 

о оверавању мерила са утврђеном грешком о тачности мерила, копијa записникa о прегледу 

са утврђеном грешком о тачности мерила 

Испорука евродизела из члана 2. Уговора вршиће се сукцесивно према динамици коју 

одређује Купац а према појединачним дневним поруџбинама.  

Рок испоруке добара из члана 1. овог уговора је ____________ дана (највише 3 дана) од дана 

планираног за испоруку. 
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