
 

 

1. На питање које се односи на обавезу Понуђача да приликом допреме робе, пре 

истовара достави, између осталих, докумената и „потврду о плаћеним фискалним 

обавезама за сву количину робе која је предмет складиштења, а може да достави и 

сва друга релеватна транспортна и шпедитерска документа“ , Наручилац даје 

следећи одговор: 

- Извршиће се измена Конкурсне документације и тражени услов биће обрисан; 

 

2. У погледу сугестија које се односе  на дефинисање да ли се испоручује маркирана 

или немаркирана роба, Наручилац даје следећи одговор: 

- Чланом 2. став 1 тач. 1) Уредбе о обележавању (маркирању) деривата нафте 

(„Службени гласник РС“, број 51/15), прописано је да се наведена уредба не односи 

на деривате нафте који се купују за образовање обавезних и робних резерви; 

 

3. У вези са сугестијама да је у конкурсној документацији потребно изменити број 

Службеног гласника РС у коме је објављен Правилник о техничким и другим 

захтевима за течна горива нафтног порекла, Наручилац даје следећи одговор: 

- Извршиће се измена Конкурсне документације тако да гласи: „… Правилник о 

техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник 

РС“, број 111/15). 

 4. На страни 5 конкурсне документације, у делу који описује в) место     

испоруке  потребно је, иза речи „резерве“ додати резервоар Р29, тако да текст гласи: 

„В) Место испоруке: 

Складиште нафтних деривата Смедерево – Републичка дирекција за робне резерве, 

резервоар Р29“, Наручилац даје следећи одговор: 

- Наручилац не прихвата предложену измену конкурсне документације; 

 

5. У вези са предлогом за измену конкурсне документације, на страни број 6, у делу 

конкурсне документације, који се односи  на Д), утврђивање количине  робе 

приликом пријема робе на складиште да је потребно извршити измене тако да овај 

део конкурсне документације гласи : 

„Д) Утврђивање количине робе приликом пријема робе на складишту 

Количина робе примљене на складиштење утврђује се на основу оверених мерила 

протока запремине флуида (волуметара) НИС а.д., који је у овом послу оператер на 

складишту.   



На основног извештаја са мерних инструмената НИС.ад  и Извештаја контролне 

организације Складиштара, НИС ад израђује Протокол о пријему робе на 

складиштење (Пријемница), који пoтписује НИС а.д, Складиштар, Контролна 

организација складиштара, Управа, Контролна организација ангажована од стране 

Управе или друго овлашћено лице од стране Управе које ће у у име Управе предати 

робу“, Наручилац даје следећи одговор: 

       - Наручилац не прихвата предложену измену конкурсне документације; 

6.  У вези са предлогом за измену конкурсне документације на страни 6. у делу Ђ)    

пријем робе, тако да овај део конкурсне документације гласи: 

 

           „Ђ)  Пријем робе 

Оставодавац ће до тачке испоруке робу допремити пловним објектом - баржом.  

Пријем робе баржом вршиће се на сваки четврти дан у складу са техничким  

могућностима Складиштара и НИС-а, уз претходну најаву, коју је потврдио 

Складиштар. Складиштар задржава право да одреди динамику пријема у случају 

техничких кварова манипулативног система Складиштара, без штетних последица 

за њега“, Наручилац даје следећи одговор: 

- Наручилац не прихвата предложену измену конкурсне документације; 

 

7. У погледу сугестија које се односе на измену конкурсне документације, на страни  

28, у Моделу уговора, тако да се у члану 2, иза речи „лит“ дода 15◦С , Наручилац даје 

следећи одговор: 

- Извршиће се измена Конкурсне документације и додаће се тражена допуна; 

 

8.   У вези са предлогом за измену конкурсне документације, тако да се на страни 30. у 

Моделу уговора у члану 6. прецизно наведе назив Правилника и Извештаја о 

складиштењу у конкурсној документацији, тако да овај члан Модела уговора гласи:  

„Добављач је дужан да уговорену количину евро дизела из члана 2. овог Уговора 

испоручи у складиште:  Складиште нафтних деривата Смедерево – Републичка 

дирекција за робне резерве у року до 60 дана од дана достављања банкарске гаранције 

за испуњење уговорних обавеза.  

Испорука  евро дизела из члана 2. овог уговора се сматра извршеном када Добављач 

испоручи робу и достави Управи следећу документацију: отпремни 

документ,  Декларацију о усаглашености производа (за робу из домаће производње) и 

извештај о испитивању, Потврду о усаглашености течних горива (ако је роба из увоза), 

Записник НКО из члана 8 Уговора, Извештај о складиштењу у складу са Правилником 

о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла  ( Сл. гласник РС бр. 

111/2015 ) и рачун. 



       Ризик пропасти робе сноси добављач до проласка уговорене количине кроз 

прикључак између истакачког црева и сталног цревног прикључка у складишту, када 

престаје одговорност за штету добављача и прелази на складиштара“, Наручилац даје 

следећи одговор: 

- Конкурсна документација биће измењена тако да члан 6. став 2 Модела уговора 

гласи: 

       „Испорука  евро дизела из члана 2. овог уговора се сматра извршеном када 

Добављач испоручи робу и достави Управи следећу документацију: потврду о 

ускладиштењу (потписану и оверену од стране овлашћеног складиштара), Декларацију 

о усаглашености производа (за робу из домаће производње) или Потврду о 

усаглашености течних горива (ако је роба из увоза) и рачун.“ 

 

  

 


