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11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

 
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 
11000 Београд, Здравка Челара 14а 
Телефон: +381 11 3292 082 
Факс: +381 11 3292 143 
e-mail: nabavka@infrazs.rs  
 
Број: 23/2016-167 
Датум: 11.02.2016. 
 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БРОЈ 1 ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 1/2015 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПО ПАРТИЈАМА 

 

 

Текст на страни 9, тачка  2.16., се мења и гласи: 
 

«Понуђач у Обрасцу понуде наводи понуђену јединичну цену без и са ПДВ-ом која се 

изражава у RSD, као и укупну вредност понуде без и са ПДВ-ом која се изражава у RSD, на 

претходно дефинисаном паритету.  

Рок плаћања за Партију 1 је 45 дана од дана испоруке добара, а за Партију 2 је 45 дана од 

дана фактурисања, које се врши последњег дана у месецу за продају остварену током месеца. 

Уколико се у понуди буде захтевало авансно плаћање или плаћање у краћем року од 45 

дана понуда ће се оценити као неприхватљива. 

Након извршене испоруке, Испоручилац испоставља фактуре на адресу: 

За Партију 1: „Инфраструктура железнице Србије“а.д., Сектор за набавке и централна 

стоваришта, Здравка Челара 14а, 11000 Београд.  

За Партију 2: „Инфраструктура железнице Србије“а.д., Немањина бр.6, 11000 Београд. 

Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност Републике Србије и 

подзаконским актима.  

Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, акредитиви, 

банкарске гаранције и сл.) 

Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од Наручиоца биће 

оцењене као неприхватљиве.“   

 

Образац 1, на страни 15 Конкурсне документације се мења и гласи: 

 

 

Образац бр. 1 

Број понуде:_______________ 

Датум:_____________________ 

 

Образац понуде за јавну набавку евродизела за механизацију, евродизела за друмска 

возила, бензина за друмска возила и ТНГ-а за друмска возила број 1/2015  

За Партију__________  
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НАПОМЕНА: Образац се попуњава појединачно за сваку партију уз навођење броја 

партије. У случају да се нуди више партија, образац копирати. 

На основу позива за подношење понуде за набавку евродизела за механизацију, евродизела 

за друмска возила, бензина за друмска возила и ТНГ-а за друмска возила у отвореном 

поступку, по партијама,  број 1/2015 

 

Скраћено пословно име Понуђача: 
 

Седиште и адреса Понуђача:  

Лице за контакт:  

Електронска адреса лица за контакт:  

Телефон: Факс: 

Шифра делатности:  

Матични број: ПИБ: 

Број текућег рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

даје понуду како следи (заокружити): 

а) самостално  б) заједничка понуда        ц) са подизвођачем 

- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је  % 

- део предмета набавке који се врши преко подизвођача:______________________________ 

1

2

3

4

Količina 
Jединична цена без 

ПДВ-а
Р.Бр. Назив

 Jединична цена са 

ПДВ-ом

Укупна понуђена 

вредност без ПДВ-а
Јед. Мере

Динамика испоруке: Сукцесивно

Укупна понуђена 

вредност са ПДВ-ом

Место испоруке:

 
РОК  ИСПОРУКЕ : (уписати за Партију 1) __________________________________________ 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: ______________________________________________ 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана јавног отварања понуде 

Напомена: Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета 

набавке који се врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са 

подизвођачем. 

 

 

 

Текст Конкурсне документације  на страни 5, тачка 2.1.1. Образац понуде са Обрасцем 

структуре цене (Образац бр. 1 и Образац бр. 2), се мења и гласи: 

 

У 

  

 

 

 

М.П. 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 

 дана 
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„Понуђач је обавезан да уз понуду достави попуњен, оверен печатом и потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача „Образац понуде – Образац бр. 1” са „Обрасцем структуре 

цене – Образац бр 2“, и то за сваку партију посебно (дато у одељку 4. Конкурсне 

документације). У попуњеном обрасцу не сме бити никаквих корекција и исправки. У 

случају било каквих исправки иста мора бити оверена печатом и потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

Понуде се подносе и оцењују за сваку партију посебно. 

Рабатна скала за Партију 2 је саставни део понуде и Понуђач је обавезан да је достави у 

прилогу .“ 

 

Образац 2, на страни 18 Конкурсне документације се мења и гласи: 

 

 

Образац бр. 2 

 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 

  за јавну набавку евродизела за механизацију, евродизела за друмска возила, бензина за 

друмска возила и ТНГ-а за друмска возила у отвореном поступку, по партијама ЈН 

1/2015 

 

За Партију___________  

 

 

3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

Укупна вредност у динарима без ПДВ-а:

Укупна вредност у динарима са ПДВ-ом:

Укупна вредност 20 % ПДВ-а у динарима:

 Јединична цена din./lit  

без ПДВ-а 

 Јединична цена din./lit. 

са ПДВ-ом 

2

Р.Бр. Назив
Јед. 

Мере
Количина

 Произвођачка 

(набавна) цена 

дин/л 

Зависни трошкови 

(транспортни еко 

таксе и друго) дин/л

 
          

Рок испоруке:  ______________________________________   

 

Рабатна скала је саставни део понуде за Партију 2 и Понуђач је обавезан да је достави у 

прилогу.  

 

 

 
 
 
 
 
 

У   

 

 

 

М.П. 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 

ЛИЦА 

 

 

 

дана 
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Напомена: Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена 
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Образац оверава и 
потписује овлашћено тј. одговорно лице. 
 

Члан 1 Модела уговора за Партију 2 на страни 40 Конкурсне документације, се мења и гласи: 

 

„Предмет уговора и услови продаје 

Члан 1. 

Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе уговорних страна по основу 

купопродаје:  

- евродизел за друмска возила у количини од 68.300 литара 

- бензин-евро премијум БМБ 95 за друмска возила у количини од 20.800 

литара 

- ТНГ за друмска возила у количини од 4.500 литара 

Овим Уговором утврђују се међусобни односи,  права и обавезе Купца и Продавца на основу 

јавне  набавке која је предмет овог уговора. 

Продавац се обавезује да ће  количину евродизела, бензина и ТНГ-а која је предмет овог 

уговора испоручивати Купцу за потребе друмских возила у власништву Купца на својим 

бензинским станицама, а на основу картица за друмска возила Купца.  

Списак јавних бензинских станица Продавца, на којима Купац преузима гориво у своја 

возила коришћењем  Картице, представља саставни део овог Уговора. 

Купац се обавезује да Продавцу достави потписан и печатом оверен списак својих моторних 

возила са регистарским бројевима – називом организационих целина и врстом нафтних 

деривата по потписивању  Уговора.“ 

Члан 3 Модела уговора за Партију 2 на страни 41 Конкурсне документације, се мења и гласи: 

 

 

„Попусти на цене 

Члан 3.   

Цена уговореног евродизела, бензина- евро премијума БМБ 95 и ТНГ-а за друмска 

возила умањује се на основу преузетих количина из члана 1. овог Уговора на месечном 

нивоу, за календарски месец, према количинском рабату, (*биће преузето из понуде) 

Обрачун попуста путем картичне продаје врши се на месечном нивоу, када се утврђује 

преузета количина робе за тај месец и одређује висина попуста у складу са чланом 3. овог 

Уговора. Припадајући попуст одобрава се Купцу испостављањем  ноте одобрења, до краја 

текућег  месеца за претходни месец. 

Основица за обраћун попуста је цена нафтних деривата по ценовнику, који важи на дан 

испоруке, без акциза, без ПДВ-а и без накнаде за формирање обавезних резерви нафте и 

деривата нафте, у складу са важећим прописима РС.“ 

 

Члан 6 Модела уговора за Партију 2 на страни 41 Конкурсне документације, се мења и гласи: 

 

„Издавање и употреба картице 

Члан 6.   

Картица је средство евидентирања купопродајних трансакција нафтних деривата које врши 

Купац.  

Картице се издају Купцу након потписивања уговора сагласно обрасцима добијеним од 

стране Продавца,  Захтеву и Спецификацији возила за издавање Картице, попуњених од 

стране Купца.  

Картице се израђују о трошку Продавца. 
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Купцу се утврђује дневни и/или месечни лимит по свакој Картици, на основу достављених 

података од стране Купца.  

Уговорне стране су дужне да изврше примопредају Картица, о чему се саставља Записник 

који потписују овлашћени представници обе уговорне стране. 

Купац се обавезује да Картице чува са дужном пажњом да не би дошло до злоупотребе или 

губитка. Купац се обавезује да у случају губитка, крађе, или уништења Картице, о томе 

обавести Продавца у писаној форми. 

Продавац се обавезује да по пријему обавештења о губитку, крађи, или уништењу картице, 

исту утврди неважећом.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

           


