
 

 

 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, Немањина 6 
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

Београд, Здравка Челара 14а 

Фаx: +381 11 3290740 

Телефон: +381 11 3292082 

E-mail: nabavka@srbrail.rs 

Број:  33/2015 - 2298 

Датум: 09.08.2015. 

 
ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БРОЈ 1 ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 4/2015 У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 

Текст у моделу Уговора, члан 12 на страни 30 конкурсне документације : „По испоруци 

добара, продавац ће доставити следећа документа Купцу: 

-рачуне Продавца који приказују количину, јединичну цену и укупну вредност испорученог 

евродизела 

-копију уверења о квалитету 

-копију уверења о оверавању мерила са утврђеном грешком у тачности мерила 

-копију записника о прегледу са утврђеном грешком у тачности мерила“  

 

се мења и гласи: 
 

„По испоруци добара, продавац ће доставити следећа документа Купцу: 

-рачуне Продавца који приказују количину, јединичну цену и укупну вредност 

испорученог евродизела 

-отпремни документ 

-декларација о усаглашености производа 

-извештај о испитивању 

-копију записника или уверења о оверавању мерила са утврђеном грешком тачности 

мерила за електронско мерило на истакачкој грани и аутоцистерни.“ 

 

Страна 32. Конкусне документације  

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЕВРОДИЗЕЛА 

 

Прилог I                    

 

Гасно уље ЕВРО ДИЗЕЛ мора да задовољава све захтеве Правилника о техничким и 

другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“ бр. 123/2012  

63/2013 и 75/2013), као и стандарда СРПС ЕН 590. 

 
ОСОБИНА ЕВРО ДИЗЕЛА Ј.М. Критеријуми 

прихватљивости 

СТАНДАРД  

Цетански број, најмање 

 

 51,00 SRPS EN ISO 5165 

Цетански индекс, најмање 

 

 46,00 SRPS ЕN ISO 4264 

Густина на 15° C најмање  највише 

 

kg/m3 820-845 SRPS EN ISO 3675;        

SRPS EN ISO 12185 

Полициклични ароматски 

угљоводоници 

%(m/m) 11 SRPS EN 12916 

EN 12916Садржај сумпора, највише 

 

mg/kg 10,00 SRPS EN ISO 20846;       

SRPS EN ISO 20884 

Тачка паљења, изнад °C 55 SRPS EN ISO 2719 



 

Угљенични остатак (на 10% остатка 

дестилације), највише 

%(m/m) 0,30 SRPS EN ISO 10370 

Садржај пепела, највише 

 

%(m/m) 0,01 SRPS EN ISO 6245 

Садржај воде, највише 

 

mg/kg 200 SRPS EN ISO 12937 

Укупно нечистоће, највише 

 

mg/kg 24 SRPS EN 12662 

Корозија бакарне траке, (3х на 50 °C) 

 

ocena Klasa I SRPS EN ISO 2160 

Оксидациона стабилност, највише 

 

g/m3 25 SRPS EN ISO 12205 

Мазивост, кориговани пречник 

оштећења услед хабања (WSD 1,4) на  

60 °C, највише 

µm 460  

SRPS ISO 12156-1 

Вискозност на 40 °C, најмање  највише mm²/s 2,00-4,50 SRPS EN ISO 3104 

Дестилација 

% (V/V) предестилисано на 250 °C  

% (V/V) предестилисаног на 350 °C  

95 % (V/V) предестилисано на 

 

 

% (V/V)  

% (V/V)  

°C  
 

 

<65  

85 

360 

 

 

SRPS EN ISO 3405 

 

 

 

за ПРОДАВЦА                                                                                          за КУПЦА 

__________________                                                __________________ 

  

 

се мења и гласи: 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЕВРОДИЗЕЛА 

 

 

Прилог I                    

 

Гасно уље ЕВРО ДИЗЕЛ мора да задовољава све захтеве Правилника о техничким и 

другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Службени гласник РС“ бр. 123/2012  

63/2013, 75/2013 и 144/2014), као и стандарда СРПС ЕН 590. 

 
ОСОБИНА ЕВРО ДИЗЕЛА Ј.М. Критеријуми 

прихватљивости 

СТАНДАРД  

Цетански број, најмање 

 

 51,00 SRPS EN ISO 5165 

Цетански индекс, најмање 

 

 46,00 SRPS ЕN ISO 4264 

Густина на 15° C најмање  највише 

 

kg/m3 820-845 SRPS EN ISO 3675;        

SRPS EN ISO 12185 

Полициклични ароматски 

угљоводоници 

%(m/m) 8 SRPS EN 12916 

EN 12916Садржај сумпора, највише 

 

mg/kg 10,00 SRPS EN ISO 20846;       

SRPS EN ISO 20884 

Тачка паљења, изнад 

 

°C 55 SRPS EN ISO 2719 

Угљенични остатак (на 10% остатка 

дестилације), највише 

%(m/m) 0,30 SRPS EN ISO 10370 

Садржај пепела, највише 

 

%(m/m) 0,01 SRPS EN ISO 6245 

Садржај воде, највише 

 

mg/kg 200 SRPS EN ISO 12937 



Укупно нечистоће, највише 

 

mg/kg 24 SRPS EN 12662 

Корозија бакарне траке, (3х на 50 °C) 

 

ocena Klasa I SRPS EN ISO 2160 

Оксидациона стабилност, највише 

 

g/m3 25 SRPS EN ISO 12205 

Мазивост, кориговани пречник 

оштећења услед хабања (WSD 1,4) на  

60 °C, највише 

µm 460  

SRPS ISO 12156-1 

Вискозност на 40 °C, најмање  највише mm²/s 2,00-4,50 SRPS EN ISO 3104 

Дестилација 

% (V/V) предестилисано на 250 °C  

% (V/V) предестилисаног на 350 °C  

95 % (V/V) предестилисано на 

 

 

% (V/V)  

% (V/V)  

°C  
 

 

<65  

85 

360 

 

 

SRPS EN ISO 3405 

 

 

 

за ПРОДАВЦА                                                                                          за КУПЦА 

__________________                                                __________________ 

 

Текст на страни 33. Конкурсне документације 

 

„У вези са овим доставити на увид: 

а) регистарске бројеве аутоцистерни из сопственог возног парка. 

ц) списак са именима и презименима возача, бројевима личних карти  и места издавања и 

њихових депонованих потписа. „ 

 
се брише. 

 

Текст на страни 33.Конкурсне документације: 

 

„4. Да приложи уз сваку испоруку горива уверење о квалитету и отпремни документ. 

Отпремни документ који прати испоруку течних горива треба да садржи: 

а) податке о утовареним количинама у комори аутоцистерне  на температури деривата 

б) податке о утовареним количинама у комори аутоцистерне  на температури од 15
о
C 

в) податак о измереној запремини на стварној температури 

г) податак о измереној температури приликом утовара 

д) податак о густини на стварној температури 

ђ) податак о коригованој густини за референтну температуру од 15
о
C 

е) податак о коригованој запремини за референтну температуру од 15
о
C 

ж) податке о возачу и броју аутоцистерне и времену утовара 

Примерак Уверења о квалитету и отпремног документа обавезно приложити купцу.“ 

 

се мења и гласи: 

 

„4. Да приложи уз сваку испоруку горива Декларацију о усаглашености производа и 

отпремни документ. 

Отпремни документ који прати испоруку течних горива треба да садржи: 

а) податке о утовареним количинама  

б) податак о коригованој густини за референтну температуру од 15
о
C 

ц) податак о коригованој запремини за референтну температуру од 15
о
C 

д) податке о возачу и броју аутоцистерне и времену утовара 

Примерак Декларације о усаглашености производа и отпремни документ. 

обавезно приложити купцу.“ 

 



Текст на страни 37.Конкурсне документације 

„Прилог III 

  I. РЕКЛАМАЦИЈЕ КОД ПРИМОПРЕДАЈЕ ГОРИВА 

 

1. Допуштена разлика између декларисане количине на 15
о
C у отпремном документу 

(одступање у тачности мерења електронског проточног мерила на утоварној инсталацији 

произвођача или добављача) и утврђене количине на 15
о
C при пријему, износи - 0,15% 

евродизела. 

2. У случају да је разлика између примљене количине која је измерена преко мобилних 

справа проточних мерила за претакање и мерење течних горива са системом за 

температурну компензацију запремине (flow computer) на 15
о
C уграђених на 

аутоцистерни добављача и декларисане количине на отпремници добављача већа - 

0,15%, колико износи дозвољено одступање, Купац се задужује са стварно примљеменом 

количином која је: 1) - измерена преко мобилних справа проточних мерила за претакање 

и мерење течних горива са системом за температурну компензацију запремине (flow 

computer) на 15
о
C које су власништву ''Железнице Србије'' ад, или 2) - помоћу мера 

резервоара у којима је извршено волуметријско баждарење. За разлику између 

запримљене количине и декларисане количине на отпремници се покреће рекламациони 

поступак према испоручиоцу. 

3. Разлике изнад - 0,15%, које се буду утврдиле при контролним мерењима, преко 

проточних мерача са температурним компензатором запремине, као и разлике које су 

последица одступања у тачности мерења проточних мерача са температурним 

компензатором а које су назначене у извештају о редовном или ванредном баждарењу 

издатог и овереног од стране овлашћених служби Дирекције за мере и драгоцене метале,  

биће унете у Записник о примопредаји купца. 

4. Добављач је обавези да на рекламациони поступак који је благовремено поднет одговори 

у року од 8 дана од дана пријема купцу. Уз документ о рекламацији купац је у обавези да 

приложи: 1) - записник о примопредаји добара са којим су се сложиле обе уговорне 

стране (копија), 2) - уверење о оверавању мерила (копија), 3) – записник о прегледу 

(копија), 4) – табела запремине резервоара (копија).  

5. Купац и Продавац имају право да у присуству својих овлашћених радника изврше 

проверу тачности рада проточних мерача са температурним компензаторима. 

6. У случају спорних ситуација, рекламација на утврђени мањак, квалитет, деградацију 

горива и осталог, решаваће се на лицу места. 

7. У овим случајевима прималац, обавештава представнике своје комисије за решавање 

рекламације, а возач добављача обавештава представника своје комисије за решавање 

рекламација. 

8. Уколико је гориво источено у резервоарски простор примаоца, а комисија за решавање 

рекламације добављача се није одазвала на позив возача или није изашла на лице места, 

прималац ће се задужити на основу утврђеног чињеничног стања констатованог у 

Записнику о примопредаји. 

9. Уколико возач добављача одбије да потпише Записник о примопредаји, прималац неће 

потписати отпремни документ добављача. 

10. За решавање спорних ситуација, обе стране могу ангажовати овлашћене организације за 

контролу квалитета и квантитета горива. 

                                                       

за ПРОДАВЦА                                                                                          за КУПЦА 

__________________                                                __________________ 
 

 

   

 

 

 



се мења и гласи: 

Прилог III 

  I. РЕКЛАМАЦИЈЕ КОД ПРИМОПРЕДАЈЕ ГОРИВА 

 

1. Допуштена разлика између декларисане количине на 15
о
C у отпремном 

документу (одступање у тачности мерења електронског проточног мерила на 

утоварној инсталацији произвођача или добављача) и утврђене количине на 

15
о
C при пријему, износи - 0,15% евродизела. 

2. У случају да је разлика између примљене и декларисане количине у границама 

дозвољеног одступања од +/- 0,15%, купац се задужује са декларисаном 

количином на отпремници. У случају да је разлика између примљене и 

декларисане количине већа од +/- 0,15%, колико износи дозвољено одступање, 

Купац се задужује стварно примљеном количином утврђеномсвојим мерилима, а 

за разлику се покреће рекламациони поступак према испоручиоцу. 

3. Разлике изнад - 0,15%, које се буду утврдиле при контролним мерењима, преко 

проточних мерача са температурним компензатором запремине, као и разлике 

које су последица одступања у тачности мерења проточних мерача са 

температурним компензатором а које су назначене у извештају о редовном или 

ванредном баждарењу издатог и овереног од стране овлашћених служби 

Дирекције за мере и драгоцене метале,  биће унете у Записник о примопредаји 

купца. 

4. Добављач је обавези да на рекламациони поступак који је благовремено поднет 

одговори у року од 8 дана од дана пријема купцу. Уз документ о рекламацији 

купац је у обавези да приложи: 1) - записник о примопредаји добара са којим су 

се сложиле обе уговорне стране (копија), 2) - уверење о оверавању мерила 

(копија), 3) – записник о прегледу (копија), 4) – табела запремине резервоара 

(копија).  

5. Купац и Продавац имају право да у присуству својих овлашћених радника 

изврше проверу тачности рада проточних мерача са температурним 

компензаторима. 

6. У случају спорних ситуација, рекламација на утврђени мањак, квалитет, 

деградацију горива и осталог, решаваће се на лицу места. 

7. У овим случајевима прималац, обавештава представнике своје комисије за 

решавање рекламације, а возач добављача обавештава представника своје 

комисије за решавање рекламација. 

8. Уколико је гориво источено у резервоарски простор примаоца, а комисија за 

решавање рекламације добављача се није одазвала на позив возача или није 

изашла на лице места, прималац ће се задужити на основу утврђеног чињеничног 

стања констатованог у Записнику о примопредаји. 

9. Уколико возач добављача одбије да потпише Записник о примопредаји, 

прималац неће потписати отпремни документ добављача. 

10. За решавање спорних ситуација, обе стране могу ангажовати овлашћене 

организације за контролу квалитета и квантитета горива. 

                                                       

       за ПРОДАВЦА                                                                                          за КУПЦА 

         __________________                                                                  __________________ 

 

 

 

 

 Председник Комисије                                              
 

 

Ксенија Ђорђевић, дипл.инж. 


