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Јавна набавка бр.04/2020 

 

I   У Поглављу III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 

начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења и место 

испоруке добара, на страни 6/32 и страни 7/32 Конкурсне документације врше се следеће 

измене и допуне: 

 

1. Под тачком В) место испоруке у ставу 1 уместо речи и „броја 8“, утврђује се „број 14“, а 

у ставу 2 уместо броја 8, утврђује се број 14, а у загради уместо броја 8300 м3 утврђује 

се број око 15.000 м3. 

2. Под тачком Г) рок испоруке уместо броја 60 утврђује се број 150. 

3. Под тачком Д) Утврђивање количине робе приликом пријема робе на складишзу, став 2 

мења се и гласи: 

“Количина робе примљене на складиштење, путем ауто цистерни, утврђује се на основу 

оверених мерила протока запремине флуида (волуметара) Складиштара. Извештаји са 

ваге са аутоматским функционисањем Складиштара и мерила протока запремине 

(волуметар) на аутоцистерни ће бити контролног карактера и биће обавезан део пријемне 

документације..“ 

4. Под тачком Ђ) Пријем робе, брише се став 3. 

Став 4 мења се и гласи: 

“Истовремено је могућ истовар 3(три) аутоцистерне капацитета око 30(тридесет) тона. 

Максимални број пријема аутоцистерни у току дана, у наведеном времену, је 

12(дванаест) аутоцистерни, сваки дан.“ 

Став 5 мења се и гласи: 

“Пријем ће се вршити три календарска дана узастопно, док се наредна два календарска 

дана врши препумпавање запримљених количина и логистичка припрема система за 

следећи циклус пријема.“ 

II У Поглављу V Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 16/32 под тачком 

9.4 Место испоруке у ставу 1, уместо броја 8 утврђује се број 14, а став 2 мења се и гласи: 

„Складиште Лединци у Лединцима, РС, ул. Дунавска бр. 14, тачка испоруке: стални цревни 

прикључак мерног система запремине флуида на утакачким местима АВП. 

Складиште деривата нафте Смедерево – Републичка дирекција за робне резерве. 

III У Поглављу VI Образац понуде под тачком 5) Опис предмета набавке, на страни 24/32, 

у колони рок испоруке уместо броја 60, утврђује се број 150, а у табели место и начин испоруке 

став 1 и 2 мењају се и гласе: 

„Складиште Лединци у Лединцима, РС, ул. Дунавска бр. 14, тачка испоруке: стални цревни 

прикључак на пристану складишта, баржом 



 

Складиште Лединци у Лединцима, РС, ул. Дунавска бр. 14, тачка испоруке: стални цревни 

прикључак мерног система запремине флуида на утакачким местима АВП. 

Складиште деривата нафте Смедерево – Републичка дирекција за робне резерве. 

 

IV У Поглављу XI Модел уговора на страни: 

- 30/32 у члану 3 став 1 мења се и гласи: „Цена за евро дизел износи _________ 

дин/литар (без ПДВ-а), на паритету DDP (Incoterms 2010) Складиште Лединци 

у Лединцима, РС, ул. Дунавска бр. 14, тачка испоруке: стални цревни 

прикључак на пристану складишта или Складиште Лединци у Лединцима, РС, 

ул. Дунавска бр. 14, тачка испоруке: стални цревни прикључак мерног система 

запремине флуида на утакачким местима АВП и Складиште деривата нафте 

Смедерево у Смедереву-Републичка дирекција за робне резерве. 

- 31/32 у члану 6. став 1 мења се и гласи: „Продавац је дужан да уговорену количину 

евро дизела из члана 2. овог Уговора испоручи у складиште:  Складиште Лединци у 

Лединцима, РС, ул. Дунавска бр. 14, тачка испоруке: стални цревни прикључак на 

пристану складишта или стални цревни прикључак мерног система запремине 

флуида на утакачким местима АВП (15.000 м3 уговорене количине) и Складиште 

деривата нафте Смедерево – Републичка дирекција за робне резерве (остатак 

уговорене количине), у року до 150 дана од дана ступања уговора на снагу. 

 

Ова измена и допуна чини саставни део конкурсне документације ЈН бр. 04/2020. 

 

 

 

У Београду, 26.10.2020. године    Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 
 


