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

Немањина 6 

ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Број: 22/2020 – 931 

Датум:17.06.2020. 

 

 

Измене и допуне бр 2 у вези Конкурсне документације за лож уље у отвореном 

поступку, јноп 15 (због техничке грешке) 

 

Питање бр 1: 

Наручилац је у обрасцу структуре цене за партију 1- Уље за ложење НСГ с тражио platts за 

Мазут средњи с. Напомињемо наручиоцу да је ознака за НСГ- с 1 pcт на Fob Med Italy а 

не 3,5 пцт. Молим вас да измените конкурсну у том делу 

 

Питање бр 2: У обрасцу структуре цене за партију 2 - Гасно уље екстра лако  евро ел, 

наручилац је пропустио да наведе обавезну накнаду за унапређење енергетске 

ефикасности. Молим вас да измените конкурсну документацију у том делу 

 

Измена бр1: 

Код обрачуна цена  конкурсна документација мења се и гласи: 

 

Изражена цена у понуди мора бити утврђена на следећи начин: 

Уље за ложење нискосумпорно гориво специјално НСГ-с-(мазут) 

(Просек просека последњих пет објављених котација на дан објављивања позива 

(15.6.2020)  за 1 РСТ на FOB Med Italy према Platts + фиксна премија у USD/t) x просек 

средњег курса USD за девизе према НБС за дане када су примењене котације /1000 + 

накнада за формирање обавезних резерви нафте и нафтних деривата. 

На овако утврђену цену обрачунава се ПДВ. 

 

Гасно уље екстра лако евро ЕЛ-(лож уље) 

(Просек просека последњих пет објављених котација на дан објављивања позива за 

подношење понуда (15.6.2020)  за гасоил 01%  на FOB Med Italy паритету према Platts + 

фиксна премија у USD/t)  x просек средњег курса USD за девизе према НБС за дане када 

су примењене котације x 0,845 /1000 + накнада за формирање обавезних резерви нафте и 

нафтних деривата Накнада за унапређење енергетске ефикасности + износ акцизе према 

важећем Закону о акцизама Републике Србије у РСД/lit. На овако утврђену цену 

обрачунава се ПДВ. 

Након закључења уговора цене ће се утврђивати на следећи начин: 

Уље за ложење нискосумпорно гориво специјално НСГ-с-(мазут) 

(Просек просека последњих пет објављених котација на дан израде цене за 1 РСТ на FOB 

Med Italy према Platts + фиксна премија у USD/t) x просек средњег курса USD за девизе 

према НБС за дане када су примењене котације /1000 + накнада за формирање обавезних 

резерви нафте и нафтних деривата. 
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Гасно уље екстра лако евро ЕЛ-(лож уље) 

(Просек просека последњих пет објављених котација на дан израде цене за гасоил 01%    

на FOB Med Italy паритету према Platts + фиксна премија у USD/t)  x просек средњег курса 

USD за девизе према НБС за дане када су примењене котације x 0,845 /1000 + накнада за 

формирање обавезних резерви нафте и нафтних деривата + накнада за унапређење 

енергетске ефикасности + износ акцизе према важећем Закону о акцизама Републике 

Србије у РСД/lit. На овако утврђену цену обрачунава се ПДВ. 

Продавац мења цене само из објективних разлога као што је раст или пад цене сирове 

нафте на светском тржишту. О свакој евентуалној промени цене, Продавац је у обавези да 

у писаној форми обавести Купца о свакој промени јединичне цене и достави Купцу 

измењени ценовник.  

Продавац је одговоран за тачност обрачуна цена тачну примену котација на дан испоруке 

и тачност параметара за одређивање цена. Продавац је обавезан да на захтев Купца 

достави вредности свих елемената структуре цене које су приказане у обрасцу структуре 

цене и према којима се утврђује иста. Измењене цене не смеју бити више од упоредивих 

тржишних цена, у супротном Купац може раскинути уговор са отказним роком од седам 

дана од дана достављања писаног обавештења о раскиду. Испорука се врши FCO 

резервоари Купца. 

Продавац је дужан да обрачун цена који је извршен у свему по одредбама овог члана 

уговора доставља потписан оверен печатом као прилог фактурама за извршену испоруку 

по појединачној поруџбини. Цена утврђена на овај начин, не може бити већа од цене из 

званичног велепродајног ценовника Продавца, који је важећи на дан испоруке добара. 

Продавац ће робу фактурисати Купцу по цени која важи на дан испоруке. Под даном 

испоруке подразумева се дан преузимања добара од стране Купца.  

Уколико Република Србије, у току трајања овог уговора пропише нове накнаде и друге 

дажбине, које нису дефинисане овим Уговором, трошкови који проистичу из њих морају 

бити урачунати у цену. 
  
Измена бр 2: 

У обрасцима структуре цене конкурсна документација мења се и гласи: 

 

УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ  нсг с (Мазут) 
Паритет: Фцо топлана 

наручиоца 

1. 

Просек просека последњих пет објављених 

котација на дан објављивања Позива за 

подношење понуда за 1 PCT на FOB Med Italy 

према Platts у USD/t  

 

2. Износ фиксне премија у USD/t   

3. Понуђена цена у USD/t  (1+2)  

4. 
Просечни средњи курс USD за девизе према 

НБС за дане када су примењене котације  

 

5. Јединична цена у РСД/kg (3 x 4/1000)  

6. 
Обавезна накнада за резерве нафте и нафтних 

деривата РСД/kg 
 

7. Накнада за унапређење енергетске  
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ефикасности 

8. Цена са урачунатом накнадом (5+6+7)  

9. Количина у kg  

10. Укупна цена (вредност) без ПДВ РСД (7x8) 
 

11. ПДВ  

12. Укупна цена (вредност) са ПДВ РСД (9+10)  

 

 

ГАСНО УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ (Лож уље) 
Паритет: Фцо топлана 

наручиоца 

1. 

Просек просека последњих пет објављених 

котација на дан објављивања позива за 

подношење понуда  за гасоил 01%  на FOB 

Med Italy паритету према Platts  

 

2. Износ  фиксне премија у  USD/t   

3. Понуђена цена у  USD/t (1+2)  

4. 
Просечни средњи курс USD за девизе према 

НБС за дане када су примењене котације  

 

5. Јединична цена  РСД/t (3 x 4)  

6. Јединична цена у РСД/ lit (5 х 0,845÷1000)  

7. 
Обавезна накнада за резерве нафте и нафтних 

деривата РСД/lit 

 

8. 
Накнада за унапређење енергетске 

ефикасности 

 

9. Акциза (РСД/lit)  

10. 
Јединична цена са накнадом и акцизом РСД/ 

lit (6+7+8) 
 

11. Количина у lit  

12. Укупна цена (вредност) без ПДВ РСД (10х11)  

13. ПДВ  

14. Укупна цена (вредност) са ПДВ РСД (12+13)  

 


