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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.04/2020 у отвореном поступку, за јавну набавку добара-Дериват
нафте Гасно уље Евро дизел (SRPS EN 590), на захтев заинтересованог лица, даје
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Бр.1
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:
Наиме, изменом конкурсне документације под тачком Д) Утврђивање количине робе приликом
пријема робе на складишту, став 2 дефинисан је тако да 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.
Предлажемо да се тачка Д) Утврђивање количине робе приликом пријема робе на складишту
измени , тако да гласи :
Примљена количина нафтног деривата је измерена количина изражена у литрама на 15°C на један
од следећих начина:
- када се пријем нафтних дeривата врши помоћу овереног мерила протекле количине са
температурним компензатором (масе/запремине) који је уграђен на АЦ и теретном возилу са
товарним сандуком, утврђује се примљена количина по отпремном документу уколико је у оквиру
границе дозвољеног одступања који износе ± 0,3% за све нафтне деривате који се испоручују у
АЦ.
када се пријем нафтних деривата врши помоћу овереног мерила протока количине
(масе/запремине) без уређаја за температурну компензацију који је уграђен на АЦ и теретна возила
са товарним сандуком, примљена количина утврђује се свођењем количине очитане на мерилу
протекле запремине на референтну температуру од 15°C користећи претходно измерену
температуру и густину (податак за густину се узима из отпремног документа);
- када се пријем нафтних деривата врши помоћу колске ваге, прималац вагањем утврђује масу у
АЦ и теретном возилу са товарним сандуком, а за обрачун запремине користи декларисану
густину са отпремног документа

Дозвољене квантитативне разлике између декларисане количине из Отпремног документа издатог
приликом отпреме нафтних дривата на продајним местима Продавца и испоручене количине
Купцу путем АЦ, износе ± 0,3% за све нафтне деривате који се испоручују у АЦ.
Купац има право на рекламацију на истоварену количину која је утврђена преко мерне групе на
АЦ, односно разлику која прелази дозвољену квантитативну разлику из претходног става..
Наведена дозвољена одступања представљају искључиво дозвољену мерну грешку, а не
евентуалне мањкове/вишкове настале током транспорта нафтних деривата.
Питање бр.2:
Када је уговорена испорука нафтних деривата пловним објектима на паритету испоруке франко
купац:
ФОБ номинована Лука Купца – пловни објекат
Пре истовара на локацији Купца потребно је да се утврди разлика између измерене количине по
мерама карго плана пловног објеката коригованим за утоварни ВЕФ у луци истовара сведеним у
литре на референтну температуру од 15º C у односу на декларисану количину на месту утовара.
Дозвољено одступање између измерене количине по мерама карго плана коригованим за утоварни
ВЕФ у луци истовара сведеним на референтну температуру од 15º C и декларисане количине на
месту утовара износи ±0,15% за евро дизеле и ±0,20% за бензине. Уколико је разлика у границама
из претходног става, Купац се задужује са декларисаном количином.
Уколико је разлика већа од дозвољене из другог става овог члана, Купац се квантитативно
задужује са декларисаном количином са места утовара умањеном за транспортни губитак преко
дозвољеног одступања.
Продавац о свом трошку на пријему и мерењу ангажује НКО за квантитативну контролу, чији је
записник једини меродаван за евентуално покретање рекламационог поступка према Продавцу.
Услови из ставова 1,2,3 и 4 ове тачке важе само у случају да пловни објекат има усаглашен ВЕФ
од стране стручних служби НИС ад Нови Сад у складу са чланом 11. Правилника о односима у
поступцима испоруке природног гаса, компримованог природног гаса, утовара и истовара сирове
нафте, деривата нафте и деривата природног гаса PR-08.00.03.
У супротном, разлика на месту истовара се утврђује између измерене количине по мерама карго
плана пловног објеката на месту истовара у односу на измерену количину по мерама карго плана
пловног објеката на месту утовара.
Уколико је разлика између измерене количине по мерама карго плана пловног објеката на месту
истовара у односу на измерену количину по мерама карго плана пловног објеката на месту утовара
у границама прописаним ставом 2 ове тачке Купац се задужује са декларисаном количином.
Уколико је разлика већа од дозвољене из става 2. ове тачке , Купац се квантитативно задужује са
декларисаном количином са места утовара умањеном за транспортни губитак преко дозвољеног
одступања.
Продавац о свом трошку на пријему и мерењу ангажује НКО за квантитативну контролу, чији је
записник једини меродаван за евентуално покретање рекламационог поступка према Продавцу.
Питање бр.3:
Конкурсном документацијом на страни 7 у делу И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И УЗОРКОВАЊА
РОБЕ, дефинисано је следеће :
Контролна организација Складиштара, у име и за рачун Складиштара, врши узорковање и
контролу квалитета робе, у присуству контролне организације Наручиоца или Наручиоца или лица
овлашћеног од стране Наручиоца, приликом пријема и отпреме робе. Узимање узорака течног
горива врши се у складу са захтевима стандарда SRPS EN ISO 3170 или SRPS EN ISO 3171,

односно у складу са важећим прописима и стандардима који се односе на вршење контроле
квалитета робе. Узорак се узима у складу са једним или другим наведеним стандардом, у односу
на постојеће техничке могућности. О утврђеном квалитету робе контролна организација
Складиштара издаје Сертификат/уверење/извештај о квалитету, на основу којег Складиштар прави
Протокол о пријему робе на складиштење (Пријемница), који потписују Складиштар, контролна
организација Складиштара и Наручилац, контролна организација Наручиоца или лице овлашћено
од стране Наручиоца. Квалитет робе, која се складишти, мора одговарати условима наведеним у
овој конкурсној документацији. Наручилац може, без икаквих санкција, одбити пријем
робе/вратити примљену робу, уколико квалитет (декларисани/стварни) одступа од квалитета
прописаног важећим прописима и стандардима. Све трошкове и штете настале као последица
одступања од квалитета робе сноси Понуђач.
Предлажемо измену и овог дела конкурсне документације тако да гласи:
Контролна организација Складиштара, у име и за рачун Складиштара, врши узорковање и
контролу квалитета робе, у присуству контролне организације Наручиоца или Наручиоца или лица
овлашћеног од стране Наручиоца, приликом пријема и отпреме робе. Узимање узорака течног
горива врши се у складу са захтевима стандарда SRPS EN ISO 3170 или SRPS EN ISO 3171,
односно у складу са важећим прописима и стандардима који се односе на вршење контроле
квалитета робе. Узорак се узима у складу са једним или другим наведеним стандардом, у односу
на постојеће техничке могућности. О утврђеном квалитету робе контролна организација
Складиштара издаје Сертификат/уверење/извештај о квалитету, на основу којег Складиштар прави
Протокол о пријему робе на складиштење (Пријемница), који потписују Складиштар, контролна
организација Складиштара и Наручилац, контролна организација Наручиоца или лице овлашћено
од стране Наручиоца Квалитет робе, која се складишти, мора одговарати условима наведеним у
овој конкурсној документацији. Рекламација на квалитет испорученог НД се врши у року од три
дана од момента пријема. Страна која врши приговор на квалитет деривата мора доставити
Извештај акредитоване лабораторије којим аргументује неусаглашеност у погледу вредности
испитиваних карактеристика у односу на прописане по СРПС ЕН 590.
Рекламација се прихвата као оправдана само уколико се утврди да арбитражни узорак (са места
утовара) не одговара вредностима које прописује ЕН 590.
Наручилац не може без икаквих санкција да врати дериват.
Питање бр.4:
Такође, у Моделу уговора, у Члану 8 , страна 31 конкурсне документације потребно је ускадити
проценат дозвољеног одступања за евро дизел у складу са делом Д конкурсне документације тако
да износе ± 0,3% за све нафтне деривате који се испоручују у АЦ (став 3 члана 8 Модела уговора).
Одговор на питање бр.1
Тачка Д) Утврђивање количине робе приликом пријема робе на складишту остаје
непромењена и дефинисана као у конкурсној документацији, јер складиштари са којима Управа за
резерве енргената сарађује, а који имају оверена комерцијална мерила протекле количине са
температурном компензацијом, имају обавезу да примењују SRPS стандарде у свом пословању.
Одговор на питање бр.2
Део који се односи на пријем нафтних деривата пловним објектима остаје непромењен и
дефинисан као у конкурсној документацији, јер складиштари са којима Управа за резерве
енргената сарађује, а који имају оверена комерцијална мерила протекле количине са
температурном компензацијом, имају обавезу да примењују SRPS стандарде у свом пословању.
Одговор на питање бр.3
Делимично се прихвата предлог па се у тачки И) Контрола квалитета и узорковања робе, на крају
текста на страни 8/32 следећи текст додаје: „Рекламација на квалитет испорученог ЕД се врши у
року од три дана од момента пријема. Страна која врши приговор на квалитет деривата мора

доставити Извештај акредитоване лабораторије којим аргументује неусаглашеност у погледу
вредности испитиваних карактеристика у односу на прописане по SRPS ЕН 590.
Рекламација се прихвата као оправдана само уколико се утврди да арбитражни узорак (са места
пријема) не одговара вредностима које прописује ЕН 590.“
Одговор на питање бр.4
С обзиром да тачка Д) Утврђивање количине робе приликом пријема робе на складишту остаје
непромењена, ни предлог корекције члана 8. Модела уговора на страни 31. конкурсне
документације се не прихвата.

Овај одговор чини саставни део конкурсне документације.
С поштовањем,

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

