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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО“ Београд, 

Немањина 6 

ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Број: 22/2019 –1083 

Датум:12.06.2019. 

 

 

 

 

Измене и допуне бр 1 у вези Конкурсне документације за Нафту и бензин за друмска 

возила – картице, јноп 11 

 

Измена  бр 1: 

У делу - Техничка спецификација код Партије 1- Евродизел за друмска возила, 

конкурсна документација мења се и гласи:   

 

„Количина еуро дизела: Стварна купљена (испоручена) количина путем уговора о јавној 

набавци ће зависити од кретања јединичне цене, уз ограничење да укупна плаћања без 

пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке 

за цео период важења уговора –18.071.000,00 динара без ПДВ-а.  

 

Од укупног износа, 16.571.000,00 динара без ПДВ-а ће се издвојити за куповину 

евродизела а 1.500.000,00 дин без ПДВ-а ће се издвојити за куповину адитивираних 

врста дизел  горива за возила  

 

Škoda Superb, BG 1355 LJ 

Škoda Octavia, BG 1355 LN 

Škoda Octavia, BG 1355 LP“ 

 

У делу - Техничка спецификација код Партије 2 - Безоловни моторни бензин за друмска 

возила, конкурсна документација мења се и гласи:  

 

„ Количина БМБ 95: Стварна купљена (испоручена) количина путем уговора о јавној 

набавци ће зависити од кретања јединичне цене, уз ограничење да укупна плаћања без 

пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ процењене вредности јавне набавке 

за цео период важења уговора. 

 

Процењена вредност јавне набавке износи 1.929.000,00 динара без ПДВ-а. 

Од укупног износа, 1.000.000,00 динара без ПДВ-а ће се издвојити за куповину 

Безоловног моторног бензина а 929.000,00 дин без ПДВ-а ће се издвојити за куповину 

адитивираних врста бензина  за возила ( EVRO BMB 100): 

 

Škoda Rapid, BG 1355 LN 

Škoda Rapid, BG 1355 LX 
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Измена  бр 2: 

У делу - Образац понуде за Партију 1, конкурсна документација мења се и гласи: 

 

Редн

и бр. 

Предмет 

набавке 

Јм Укупна вредност за 

уговарање без ПДВ-а (рсд) 

Јед. цена без 

ПДВ-а (рсд/литар) 

Понуђена 

кол. (литара) 

1 2 3 4 5 (4/5) 

1. Еуро 

дизел 

ли

тар 

16.571.000,00   

2 Адитивир

ани дизел 

ли

тар 

1.500.000,00   

 

Укупна понуђена вредност еуро дизела и  адитивираног дизела коју нуди Понуђач и за коју 

је спреман да  закључи уговор износи 18.071.000,00 динара, без ПДВ-а. 

 

У делу - Образац понуде за Партију 2, конкурсна документација мења се и гласи: 

 

Редни бр. Опис 

предмета 

набавке 

Јединица 

мере 

Укупна 

вредност за 

уговарање 

без ПДВ-а 

(РСД) 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

(рсд/литар) 

Понуђена 

количина 

(литара) 

1 2 3 4 5 (4/5) 

1. Безоловни 

моторни 

бензин за 

друмска 

возила) 

литар 929.000,00   

2 Адитивирани 

бензин 

литар 1.000.000,00   

 

Укупна понуђена вредност бензина и адитивираног бензина коју нуди Понуђач и за коју је 

спреман да  закључи уговор износи 1.929.000,00 динара, без ПДВ-а. 

 

Измена  бр 3: 

У делу - Модел уговора за Партију 1, конкурсна документација мења се и гласи: 

 

Члан 2.  

Јединична цена, количина и врста горива прецизирани су прихваћеном понудом Продавца.  

    

Назив Јед. Мере Количина 
Јединична цена без 

ПДВ-а (рсд./лит.) 

Еуро дизел лит.   

Адитивирани дизел Лит.   
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Ценa евро дизела и адитивираног дизела за друмска возила путем дебитних картица 

важи на дан испоруке, а утврђује се у складу са кретањем цена на тржишту нафтних 

деривата у Републици Србији. 

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

станицама Продавца. 

У случају промене цене из члана 2. овог Уговора Продавац се обавезује да обавести Купца. 

 Количина евро дизела и адитивираног дизела: Стварна купљена (испоручена) количина 

путем уговора о јавној набавци ће зависити од кретања јединичне цене, уз ограничење да 

укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ угововорене  

вредности јавне набавке за цео период важења уговора – 18.071.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

У делу - Модел уговора за Партију 2, конкурсна документација мења се и гласи: 

 

Јединична цена, количина и врста горива прецизирани су прихваћеном понудом Продавца.  

    

Назив Јед. Мере Количина 
Јединична цена без 

ПДВ-а (рсд./лит.) 

Безоловни моторни 

бензин (евро премијум 

БМБ 95) 

лит.   

Адитивирани бензин Лит.   

 

Цена безоловног моторног бензина и адитивираног бензина за друмска возила путем 

дебитних картица важи на дан испоруке, а утврђује се у складу са кретањем цена на 

тржишту нафтних деривата у Републици Србији. 

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

станицама Продавца. 

У случају промене цене из члана 2. овог Уговора Продавац се обавезује да обавести Купца. 

 Количина безоловног моторног бензина и адитивираног бензина: Стварна купљена 

(испоручена) количина путем уговора о јавној набавци ће зависити од кретања јединичне 

цене, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи 

укупан износ угововорене  вредности јавне набавке за цео период важења уговора – 

1.929.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Измена  бр 4: 

У делу – Образац структуре цене за Партију 1, конкурсна документација мења се и 

гласи: 

 

Р.

Бр. 
Назив Ј.М. 

Колич

ина 

Произвођа

чка 

(набавна) 

цена дин/л 

Зависни 

трошкови 

(транспортн

и еко таксе и 

друго) дин/л 

Јединична 

цена дин/лит 

(ФЦО 

бен.станица 

понуђача) – 

без ПДВ-а  

Јединична 

цена дин/лит 

(ФЦО 

бен.станица 

понуђача)  – 

са ПДВ-ом 

 2 3 4 5 6 7 8 
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1 
Еуро дизел за 

друмска 

возила 

литар 
 

    

2 
Адитивирани 

дизел 
литар 

 
    

Укупна вредност у динарима без ПДВ-а:   

Укупна вредност 20% ПДВ-а у динарима:   

Укупна вредност у динарима са ПДВ-ом:   

 

У делу – Образац структуре цене за Партију 2, конкурсна документација мења се и гласи: 

Р.

Бр. 
Назив Ј.М. 

Коли

чина 

Произвођа

чка 

(набавна) 

цена дин/л 

Зависни 

трошкови 

(транспортн

и еко таксе и 

друго) дин/л 

Јединична 

цена дин/лит 

(ФЦО 

бен.станица 

понуђача) – 

без ПДВ-а  

Јединична 

цена дин/лит 

(ФЦО 

бен.станица 

понуђача)  – 

са ПДВ-ом 

 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Бензин (евро 

премијум БМБ 

95) за друмска 

возила 

  
    

2 
Адитивирани 

бензин   
    

Укупна вредност у динарима без ПДВ-а:   

Укупна вредност 20% ПДВ-а у динарима:   

Укупна вредност у динарима са ПДВ-ом:   

 

 

Измена  бр 5: 

У делу – Списак референтних наручиоца за Партију 1, конкурсна документација мења 

се и гласи: 

 

XIII/1.1 СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА 

За Партију 1 

ЕУРО ДИЗЕЛ и АДИТИВИРАНИ ДИЗЕЛ ЗА ДРУМСКА ВОЗИЛА 

 
 

Ред.бр. Назив наручиоца Датум закључења уговора Вредност 

испоруке (без 

ПДВ-а) 

1.     
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2.     

3.     

4.     

5.     

 

          Датум                 Понуђач 

 

 

 

________________                                  М.П.                                     _______________________ 

 

 

 

 

Напомена. Сваки понуђачкоји наступа самостално  је дужан да попуни дати образац. 

У случају заједничке понуде, водећи понуђач и сваки члан заједничке понуде потписују и оверавају 

дати образац при чему финансијске, пословне и техничке капацитете испуњавају заједно. 

У случају већег броја референтних наручилаца Образац  копирати. 

 

 

 

XIII/1.2 СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА 

За Партију 2 

БЕНЗИН ЗА ДРУМСКА ВОЗИЛА и АДИТИВИРАНИ БЕНЗИН (евро премијум БМБ 95) 

 

 
 

Ред.бр. Назив наручиоца Датум закључења уговора Вредност 

испоруке (без 

ПДВ-а) 

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

          Датум                 Понуђач 

 

 

 

________________                                  М.П.                                     _______________________ 

 

Напомена. Сваки понуђачкоји наступа самостално  је дужан да попуни дати образац. 

У случају заједничке понуде, водећи понуђач и сваки члан заједничке понуде потписују и оверавају 

дати образац при чему финансијске, пословне и техничке капацитете испуњавају заједно. 

У случају већег броја референтних наручилаца Образац  копирати. 
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