
У вези питања заинтересованог лица којим је тражио додатне информације или  

појашњење у вези са припремањем понуде, наручилац, пре свега, даје следеће 

објашњење: 

Понуда се припрема у свему према Изменама конкурсне документације  

објављеним  на Порталу јавних набавки од 21.10.2015. године  

Не постоји измена конкурсне документације од 22.10.2015. Године – тог дана је 

заинтересованом лицу одговорено на захтев. 

 

1. У погледу питања који се односи на предмет јавне набавке – врста и 

количина  

деривата који су предмет јавне набавке (стр. 3. Конкурсне документације), наручилац 

даје следећи одговор: 

 

3. Предметјавненабавке 
Предметјавненабавкебр. 02/15су: 

-16.000 т сирове нафте 

-10.000 т евро дизела  SRPS EN 590 

-3.000 т моторног бензина SRPS EN 228 

-5.000 т уља за ложење - ниско сумпорно-специјално NSG-S 

 

(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године) 

 

2. У погледу питања који се односи на квантитативну контролу робе и  

дозвољена одступања (стр. 5. Конкурсне документације), наручилац даје следећи 

одговор: 

 

,,Квантитативну контролу робе извршиће контролна организација акредитована од 

стране националног акредитационог тела и ангажована од стране Републичке 

дирекције за робне резерве. 

 Дозвољена одступања при квантитативној контроли су: 

 - за евро дизел +/- 0,15% 

 - за моторни бензин +/- 0,20% 

 - за уље за ложење NSG-S +/- 0,30%ˮ. 

 

(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године) 
 

Такође, под тачком А) нису убачене нове количине деривата за 5 партија. Набавка се 

ради у 4 партије и тачка А) гласи: 

 

,, А) Врста и количина: 

 

-16.000 т сирове нафте- 09230000 - Нафта (сирова) 

-10.000 т евро дизела SRPS EN 590- 09134220 - Дизелгориво (EN 590) 

-3.000 т моторног бензина SRPS EN 228- 09132100 - Безоловнибензин 

-5.000 т уља за ложење ниско сумпорно гориво-специјално - NSG-S-9135000-уље за 

ложењеˮ. 

(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године) 



 

3. У погледу питања који се односи на обезбеђивање гаранција квалитета 

(стр.6.  

Конкурсне документације),наручилац даје следећи одговор: 

 

Реченица: ,,У циљу обезбеђивања гаранције квалитета, датум производње деривата 

нафте: Евро дизела, Моторног бензина и Уља за ложење ниско сумпорно-специјално 

NSG-S, који су предмет ове јавне набавке, не може бити старији више од 60 дана од 

датума објвљивања позива за подношење понуда.ˮ је обрисана, и тачка Б) ласи: 

,, Б) Техничке карактеристике, квалитет, контрола и обезбеђивање гаранције 

квалитета: 

 

 Сирова нафта, евро дизел, моторни бензин и уље за ложење ниско сумпорно-

специјално - NSG-S, који су предмет ове јавне набавке морају испуњаватаи техничке и 

друге захтеве прописане Правилником о техничким и другим захтевима за течна 

горива нафтног порекла („Службени гласник РС“, бр. 123/12, 63/13, 75/13 и 144/14). 

 Сирова нафта, евро дизел, моторни бензин и уље за ложење ниско сумпорно-

специјално - NSG-S, који су предмет ове јавне набавке, морају поседовати Декларацију 

о усаглашености производа са захтевима прописаним наведеним правилником, 

уколико се на тржиште Републике Србије стављају из домаће производње. 

 Декларација се издаје на основу извештаја о испитивању које спроводи тело за 

оцењивање усаглашености које је именовано од стране министра надлежног за послове 

енергетике у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и 

оцењивање усаглашености и посебним прописом донетим на основу тог закона којим 

се прописује начин именовања тела за оцењивање усаглашености. 

 Ако произвођач има у свом саставу акредитовано тело за испитивање, у том 

случају извештај о испитивању, уместо именованог тела за оцењивање усаглашености, 

може да изда то акредитовано тело. 

Поступак оцењивања усаглашености течних горива са захтевима наведеног 

правилника спроводи именовано тело за оцењивање усаглашености и на основу 

извештаја о испитивању издаје потврду о усаглашености течних горива са захтевима 

наведеног правилника.ˮ 

 

(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године) 

 

4. У погледу питања који се односи на место испоруке за Партију 2 – евро 

дизел  

(стр.6. Конкурсне документације),наручилац даје следећи одговор: 

 

Тачка В) гласи: 

,, В) Место испоруке: 

 

Партија 1 – Сирова нафта- 09230000 - Нафта (сирова) –место испоруке:  

Терминал Нови Сад у Новом Саду, ул. Пут Шајкашког одреда бр.8 



Партија 2- Евро дизел SRPS EN 590 - 09134220 - Дизелгориво (EN 590)– место 

испоруке:  

Складиште Лединци у Лединцима, ул. Дунавска бр. 8, тачка испоруке: 

стални цревни прикључак на пристану складишта  

Партија 3 - Моторни бензин SRPSEN 228- 09132100 - Безоловнибензин– место 

испоруке:  

Складиште нафтних деривата Пожега – Републичка дирекција за робне 

резерве 

Партија 4 - Уље за ложење  ниско сумпорно-специјално - NSG-S-9135000-место 

испоруке:  

Складиште нафтних деривата Нови Сад – Републичка дирекција за робне 

резерве 

 

(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године). 
 

5. У погледу питања који се односи на Додатне услове тачка 2. неопходни  

пословни капацитет, (стр.8. Конкурсне документације),наручилац даје следећи 

одговор: 

 

Тачка 2. гласи: 

2) Неопходанпословникапацитет: да је понуђач у последњој пословној години 

вршио испоруку нафте и/или деривата нафте најмање у количинама 

предвиђеним за партију за коју даје понуду.  

ДОКАЗ: 

Листа референци о испорукама у претходној пословној години са количинама, 

износима,  и листама купаца, верификована потписом и печатом овлашћеног лица 

понуђача, за партију за коју даје понуду.  

(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године). 

 

6. У погледу питања који се односи на тачку 8. Заједничка понуда  (стр.12.  

Конкурсне документације), наручилац даје следећи одговор: 

 

Тачка 8. Заједничка понуда гласи: 

,,Понудуможеподнетигрупапонуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из 

оправданих разлога не одреди другачије. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

 Податке о чланугрупекојићебитиносилацпосла, односнокојићеподнетипонуду и 

којићезаступатигрупупонуђачапреднаручиоцем,  

 Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 



 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.ˮ 

 

(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки од 21.10.2015. 

године). 
 

7. У погледу питања који се односи на минимални рок плаћања (тачка 3. став 

2.)   

из тачке 9. Начини услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих 

зависи прихватљивост понуде(стр.13. Конкурсне документације),наручилац даје 

следећи одговор: 

 

Тачка 3) став 2. гласи: 

,,Рок плаћања је до 45 календарских дана од дана испоруке, а у складу саЗаконом о 

роковимаизмирењановчанихобавеза у комерцијалнимтрансакцијама(„Сл. гласник РС” 

бр. 119/2012).ˮ 

(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године). 
 

8. У погледу питања који се односи на Напомену уз тачку 12. ПОДАЦИ О  
ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА(стр.15. Конкурсне 

документације),наручилац даје следећи одговор: 
 

Меница за озбиљност понуде и менично овлашћење се прилажу за сваку партију за 

коју се понуђач пријављује и не може 

даприложиједнуменицузаозбиљностпонудезасвенаведенепријављенепартије. 

 

,,Напомена:  

Ако се понуђачпријављујезавишепартија, 

узпонудуприлажеменицузаозбиљностпонудезасвакупартијупосебно и менично 

овлашћење. Уколико је понуђач страно правно лице доставља писмо о намерама стране 

банке за сваку партију посебно.ˮ 

(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године). 

 

9. У погледу питања који се односи на тачку 16. Додатно обезбеђење испуњења  

уговорних обавеза понуђача који се налази ан списку негативних референци (стр.16. 

Конкурсне документације), наручилац даје следећи одговор: 

 

Тачка 16. је брисана. 



 

(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године). 

10. У погледу питања који се односи на табеларни преглед у којем су приказане  

котације по дериватима (стр.18. Конкурсне документације), наручилац даје следећи 

одговор: 

 

На стр. 17. и 18. под ,,Напоменаˮ дате су табеле: 

Напомена: 

Јединична цена УСД/тона је променљива, утврђује се на бази недељног просека 

средње котације цена референтних деривата објављених на  PLATT's, на паритету 

CIF Genoa/Laveraкоје важе у недељи која претходи недељи објављивања позива 

за подношење понуда сагласно следећој табели: 

ДАТУМ 
септембар 2015. 

 PREMIUM 
10ppm 

10 ppm ULSD 1 PCT 

Мптпрнибе
нзин SRPS  

EN 228 

Еврпдизел 
SRPS EN 590 

Уљезалпжеоенискпсу
мппрнп-специјалнп -  

NSG-S 

14.09. 493,75 469,75 221,50 

15.09. 492,25 463,25 220,50 

16.09. 513,75 483,00 235,25 

17.09. 504,75 475,75 229,00 

18.09. 497,00 471,75 221,50 

ПРОСЕЧНА ЦЕНА 500,30 472,70 225,55 

*Извор: Platt's, Reuters 

 за сирпву нафту: 

  URAL (RCMB)  

Сирпванафта 

45,64 

45,60 

48,45 

47,68 

46,12 

46,70 ПРОС/bbl 



352,62 ПРОС/t 

*Извор: Platt's, Reuters 

(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године). 
 

 

11. У погледу питања који се односи на тачку 21. НАЧИН И РОК ЗА  

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА(стр.18. Конкурсне 

документације), наручилац даје следећи одговор: 

 

Тачка 21. гласи: 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 

јавне набавке, а после доношења одлуке о додели уговора у року од десет дана од дана 

објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун број: 840-30678845-06; 

шифра плаћања: 153 или 253; позив на број: ЈН 02-15; сврха: такса за ЗЗП, 

Министарство рударства и енергетике-Управа за резерве енергената, ЈН 02-15; 

корисник: Буџет Републике Србије; уплати износ таксепрописан чланом 156. став 1. 

тач.3) и 7)ЗЈН и доказ о извршеној уплати достави у прилогу захтева. 

(250.000. динара, ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, 

односно 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, 

односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за 

заштиту права подноси након отварања понуда). 

  
(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године). 

 

12. У вези питања који се односи на Образац понуде, односно да није наведено  

да је образац исти за све партије (стр.21. Конкурсне документације), наручилац даје 

следећи одговор: 

 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

(образац је исти за све партије) 

Понудабр ________________ од __________________ за 

Јавну набавкусирове нафте и деривата нафте – ЈН бр.02/2015 за Партију _______ 

(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године). 

 



13. У вези питања који се односи на Опис предмета набавке, гарантни рок, као и  

напомену да је изостало објашњење о томе шта подразумева премија (стр.24. 

Конкурсне документације), наручилац даје следећи одговор: 

 

Опис предмета набавке налази се на страни 23. и гласи: 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Партија ______ 

 

Партија................................... 

  Цена 

1. јединичнацена у УСД/т 

 

2. 
ОбрачунПремија у апсплутнпмизнпсу у УСД/т (+ /-) 
напаритетускладиште: 
Партија ____ – назначенп местп исппруке   

3. 
Кпначнајединичнацена УСД/т напаритетускладиште: 
Партија _____ – назначенп местп исппруке   

4. Кпличина –тпна – назначена кпличина за Партију _____ 
 

5. Укупнавреднпст УСД (4x3)   

 

 

Укупна ценаса припадајућим трпшкпвима без ПДВ-а (изнпс у 

РСД *) 

 

 

 

Укупна цена са припадајућим трпшкпвима са ПДВ-пм (изнпс у 

РСД *) 

 

 

Рпк и начин плаћаоа 

 

 

Рпк важеоа ппнуде 

 

 

Рпк исппруке 

 

 

Начинисппруке 

 

 

Датум     Понуђач 

    М. П.  



_____________________________   ________________________________ 

Наппмене: 

(*)Изнпси у динарима  исказани су у прптиввреднпсти УСД пп средоем курсу НБС важећем 

на дан пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда. 

Образацппнудеппнуђачмпрадапппуни, пверипечатпм и пптпише, 

чимепптврђуједасутачниппдацикпјису у пбрасцуппнуденаведени. 

Укпликпппнуђачиппднпсезаједничкуппнуду, 

групаппнуђачампжедасеппределидапбразацппнудепптписују и 

печатпмпверавајусвиппнуђачиизгрупеппнуђачаилигрупаппнуђачампжедапдредиједнпгппнуђ

ачаизгрупекпјићепппунити, пптписати и печатпмпверитипбразацппнуде. 

С пбзирпм да је предметјавненабавкепбликпван у вишепартија, 

ппнуђачипппуоавајупбразацппнудезасвакупартијуппсебнп. 

(*) Премија ппдразумева маржу ппнуђача увећану за све зависне трпшкпве набавке 

(трансппртне, лпгистичке, финансијске и пстале трпшкпве). 

(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године). 

 

 

14. У погледу питања у вези са одредбом члана 1. Модела уговора у погледу  

навођењаОдлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца, 

односно Одлуке о измени Одлуке  Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од 

стране више наручилаца, (стр.25. Конкурсне документације), наручилац даје следећи 

одговор: 

 

Наручиоци (Министарство рударства и енергетике – Управа за резерве енергената и 

Републичка дирекција за робне резерве) су донели Одлуке о измени Одлуке  Одлуке о 

спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца број: 404-02-3/2015-

01од 09. 10.2015. године, којом је измењена претходна Одлука и, сагласно томе, 

измењена је Конкурсна документација. Напомињемо да наручилац није дужан да 

објављује одлуку о покретању поступка. 

Како је омашком био уписан погрешан датум доношења Одлуке о покретању поступка 

(21.09.2015. године), то је у измењеној документацији грешка исправљена и став1. 

члана 1. Модела уговора гласи: 

,,дајеНаручилац, у складусачланом32. Закона о јавнимнабавкама 

(„СлужбенигласникРСˮ, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наосновуОдлуке о спровођењу 

поступка јавне  

набавке од стране више наручилаца (Министарство рударства и енергетике – Управа за 

резерве енергената и Републичка дирекција за робне резерве) број: 404-02-3/2015-

01од16.09.2015.године, Одлуке о измени Одлуке  Одлуке о спровођењу поступка јавне  

набавке од стране више наручилаца број: 404-02-3/2015-01од 09. 10.2015. године,  

иПозивазадостављањепонуда,спровеоотворени поступак јавненабавке ЈН број2/2015; 

 



(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године). 

 

15. У погледу питања који се односи на начин утврђивања цене (стр.26 

Конкурсне  

документације, Модел уговора, члан 3. став 2.), као и примедбе да је изостављен део 

који се односи на курс долара, наручилац даје следећи одговор: 

Члан 3. став 2. Модела уговора гласи: 

 

,,Цена се утврђује на бази недељног просека средње котације цена референтних 

деривата објављених на  PLATT's, на паритету CIF Genoa/Laveraкоје важе у недељи 

која претходи недељи закључења овог уговора, према средњем курсу Народне Банке 

Србије за УСД на дан закључења овог уговора, увећаној за понуђену премију и остале 

припадајуће трошкове на паритету DDP према месту испоруке.ˮ 

(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године). 
 

16. У погледу питања да у члану 4. став 3. Модела уговора треба уместо речи  

Понуђач да стоји реч Добављач, наручилац даје следећи одговор: 

 

Члан 4. став 3. Модела уговора гласи: 

 

,, Добављач је 

дужандаузбанкарскугаранцијудоставикартондепонованихпотписаовлашћенихлицазапо

тписивањебанкарскегаранцијекојинеможедабудестаријиоддатумаиздавањабанкарскега

ранције, као и потврдубанкегаранта о издавањуисте.ˮ 

(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године). 
 

17. У погледу питања који се односи на формулацију одредбе члана 6. ст. 2. и 3.  

Модела уговора, наручилац даје следећи одговор: 

 

Члан 6. ст. 2. и 3. Модела уговора гласи: 

 

,,Испорука  ____________ 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. 

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.ˮ 

 

(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године). 

 

18. У погледу питања који се односи на одредбу члана 8. Модела уговора који се  



тиче квантитативне контроле робе, наручилац даје следећи одговор: 

 

Члан 8. Модела уговора гласи: 

 

,,Квантитативну контролу робе извршиће контролна организација акредитована од 

стране националног акредитационог тела и ангажована од стране Републичке 

дирекције за робне резерве. 

 Испоручена количина се утврђује записником контролне организације из става 

1. овог члана. 

 У случају да је разлика између количине робе која је испоручена и количине 

робе за коју је Добављач издао рачун у границама дозвољеног одступања (за евро 

дизел +/- 0,15%, за моторни бензин +/- 0,20% и за уље за ложење НСГУправа се 

задужује са количином робе за коју је Добављач издао рачун. 

 У случају да је разлика између количине робе која је испоручена и количине 

робе за коју је Добављач издао рачун већа од дозвољеног одступања, Управа се 

задужује са испорученом количином, а за разлику до количине робе за коју је 

Добављач издао рачун покреће се рекламациони поступак који решава заједничка 

комисија Управе и Добављача.ˮ 

 

(Измена конкурсне документације објављена  на Порталу јавних набавки 21.10.2015. 

године). 

 

Напомињемо да су се приликом објављивања код уља за ложење изгубили знаци ,,-С+/- 

0,30%ˮ. Сматрамо да се наведено допише при закључењу уговора, имајући у виду да су 

дозвољена одступања дефинисана на стр. 5 Измене конкурсне документације (одговор 

под 2.) 

 

19. У погледу питања који се односи на члан 9. Модела уговора, наручилац даје  

следећи одговор: 

 

Члан 9. Модела уговора гласи: 

 

,, Управа ће извршити плаћањена текући рачун Добављача, број 

___________________, у року до 45 (четрдесетпет) данаоддана испоруке.ˮ 

 

 


