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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ БРОЈ 1 У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 4/2015 

 
 

Питање 1: 

У моделу Уговора, члан 8, на страни 29 конкурсне документације пише: 

“Поступак примопредаје евродизела, пратећа документација код примопредаје, 

допрема и начин меренја горива у поступку примопредаје, претходне радње код 

примања течних горива допремљених аутоцистернама, као и преузимање течних 

горива помоћу проточних мерача са температурним компензатором запремине 

дефинисани су у Прилогу II који представља саставни део овог Уговора.“ 

Предлажемо да се овај члан измени тако да гласи: „Посупак примопредаје 

евродизела, пратећа документација код примопредаје, допрема и начин мерења 

горива у поступку примопредаје дефинисани су Прилогу II који представља 

саставни део овог Уговора.“ С обзиром да је у Прилогу II прецизно доефинисана 

допрема и начин мерења течних горива у поступку примопредаје и шта је 

добављач дужан да обезбеди. 

Одговор 1: 

Сматрамо да је члан 8 у моделу Уговора добро дефинисан и да га није потребно 

мењати. 

Питање 2: 

У моделу Уговора, члан 12 на страни 30 конкурсне документације пише: „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“ 

Имајући у виду документацију која прати нафтне деривате, предлажемо измену 

овог члана тако да 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 

Одговор 2: 

Делимично смо сагласни са вашим сугестијама. Одговор на постављено питање 

се налази у Изменама и допунама Конкурсне документације број 1-ЈН 4/2015 

Питање 3: 

На страни 32 конкурсне докуметације пише: „гасно уље евродизел мора да 

задовољава све захтеве Правилника о техничким и другим захтевима за течна 

 



горива нафтног порекла (Службени гласник РС 123/2013, 63/2013 и 75/2013)“, 

као и стандард SRPS EN 590. На овај текст је потебно додати и број Сл.гласника 

144/2014 с обзиром да је вршена допуна правилника и у овом Сл.гласнику. 

Такође у самом извештају на истој страни, потребно је извршити корекцију 

критеријума прихватљивости за садржај полицикличних ароматских 

угљоводоника чији садржај треба да буде 8% (m/m), а не 11% (m/m). 

Одговор 3: 

Прихватамо ваше сугестије. Одговор на постављено питање се налази у 

Изменама и допунама Конкурсне документације број 1-ЈН 4/2015 

Питање бр.4: 

На страни 33 конкурсне документације потребно је избрисати део који 

„Наручилац и обављач су дужни да све справе за мерење, које се користе у 

промету евродизела, буду баждарене са одступањем у тачности мерења која 

износи највише -0,15%. 

Одговор бр.4: 

Сматрамо да наведена формулација мора да гласи како је наведено у Конкурсној 

документацији.  

Питање бр.5: 

На страни 33 конкурсне документације у делу који регулише отпрему, превоз и 

пратећу-добављач је дужан да обезбеди: 

-Потребно је избрисати тачку 3 у целини. 

У тачки бр.4 потребно је да пише :да приложи уз сваку испоруку горива 

декларацију о усаглашености производа и отпремни документ. 

На страни 37 конкурсне документације у делу који регулише поступак 

Рекламације потребно је изменити у целини поступак, тако да се прилагоди 

рекламационом поступку код примопредаје горива тако да гласи: 

-Члан 1. Није потребно мењати 

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

дозвољеног одступања +/- 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, а за разлику се покреће рекламациони 

постуак према испоручиоцу. 

-Члан 3. Треба брисати. 

Одговор бр.5:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

За тачку 3, на 33. страни, сматрамо да мора да остане као у Конкурсној 

документацији, а сходно Наредби о обавезној употреби одређених врста мерила у 

промету нафте инафтних производа (Сл.лист СФРЈ 69/91) и Правилнику о 

метролошким условима за аутоцистерне, вагонцистерне и преносиве цистерне 

(Сл.лист СФРЈ 51/86) 

 

За тачку 4 , на 33. страни Конкурсне документације , прихватамо ваше сугестије. 

Одговор на постављено питање се налази у Изменама и допунама Конкурсне 

документације број 1-ЈН 4/2015. 

За поступак Рекламациј, на страни 37 Конкурсне документације, делимично смо 

сагласни са вашим сугестијама. Одговор на постављено питање се налази у 

Изменама и допунама Конкурсне документације број 1-ЈН 4/2015. 

  

  
  
  

 

 

 


