
 

 
 

     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНA К И К И Н Д А 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2014-3 

Дана: 22.01.2013. године 

        К и к и н д а 

 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012) Комисија за 

јавну набавку мале вредности добра – набавка горива за потребе возила Oпштинске управе  врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

           У делу конкурсне документације, за јавну набавку велике вредности добра – набавка горива за 

потребе возила Oпштинске управе  бр. ЈН 3/2014, 

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ: 

на страни 5. уместо 

 

„Квалитет горива: у складу са важећим стандардима и правилницима о квалитету 

Премијум БМБ-95 према стандарду СРПС ЕН 228 и Правилника о техничким и другим захтевима за 

течна горива нафтног порекла (Сл.гласник РС 64/2011) 

Евро дизел НСД према стандарду СРПС ЕН 590 и Правилника о техничким и другим захтевима за течна 

горива нафтног порекла (Сл.гласник РС 64/2011)“ 

 

Треба да стоји: 

 

„III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ: 

 

Квалитет горива: у складу са важећим стандардима и правилницима о квалитету 

Евро премијум БМБ-95 према стандарду СРПС ЕН 228 и Правилника о техничким и другим захтевима 

за течна горива нафтног порекла (Сл.гласник РС 123/2012) 

Евро дизел према стандарду СРПС ЕН 590 и Правилника о техничким и другим захтевима за течна 

горива нафтног порекла (Сл.гласник РС 123/2012)“ 

 

 

на страни 23. Уместо: 

 

„5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  набавка добра – набавка горива за потребе возила Општинске 

управе  
 

Цена по литру БМБ 95 премијум без ПДВ 

Цена по литру БМБ 95 премијум са ПДВ 

Уписати: 

Цена по 1 л___________________без ПДВ-а 

Цена по 1 л __________________ са ПДВ-ом 

Цена по литру Евро дизел без ПДВ 

Цена по литру Евро дизел са  ПДВ 

Уписати: 

Цена по 1л_____________________без ПДВ-а 

Цена  по 1 л____________________ са ПДВ-ом 



Рок плаћања:  

           а.) до 10 дана 

           б.) до 20 дана 

           в.) до 30 дана 

            г) до 45 дана  

 

 

 

_______________________________ 

(уписати једну од понуђених опција) 

Број пумпи у Србији: 

    а.) до 50 пумпи  

    б.) од 50 до 100 пумпи  

    в.) преко 100 пумпи  

 (уписати једну од понуђених опција)   

 

 

 

________________________________ 

(уписати једну од понуђених опција) 

Контрола потрошње преко извештаја: 

 а.) извештај уз рачун  

 б.) недељни извештај у електронском облику 

e-mail 

 в.) online извештај у електронском облику 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

(уписати једну од понуђених опција) 

Уписати Рок важења понуде  

 

 

 

________________________________ 

Напомена: ( Рок важења понуде не може бити 

краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

Период испоруке: 12 месеци од дана потписивања уговора 

 

 

 

 

 

                 Датум                                                                                                          Понуђач 

                                                                          М. П.  

__________________________                                                   ___________________________________ 

 

 

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 

да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац понуде.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Треба да стоји: 

 

„5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  набавка добра – набавка горива за потребе возила Општинске 

управе  
 

Цена по литру евро премијум БМБ 95 без 

ПДВ 

Цена по литру евро премијум БМБ 95  са 

ПДВ 

Уписати: 

Цена по 1 л___________________без ПДВ-а 

Цена по 1 л __________________ са ПДВ-ом 

Цена по литру Евро дизел без ПДВ 

Цена по литру Евро дизел са  ПДВ 

Уписати: 

Цена по 1л_____________________без ПДВ-а 

Цена  по 1 л____________________ са ПДВ-ом 

Рок плаћања:  

           а.) до 10 дана 

           б.) до 20 дана 

           в.) до 30 дана 

            г) до 45 дана  

 

 

 

_______________________________ 

(уписати једну од понуђених опција) 

Број пумпи у Србији: 

    а.) до 50 пумпи  

    б.) од 50 до 100 пумпи  

    в.) преко 100 пумпи  

 (уписати једну од понуђених опција)   

 

 

 

________________________________ 

(уписати једну од понуђених опција) 

Контрола потрошње преко извештаја: 

 а.) извештај уз рачун  

 б.) недељни извештај у електронском облику 

e-mail 

 в.) online извештај у електронском облику 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

(уписати једну од понуђених опција) 

Уписати Рок важења понуде  

 

 

 

________________________________ 

Напомена: ( Рок важења понуде не може бити 

краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

Период испоруке: 12 месеци од дана потписивања уговора 

 

 

 

 

 
                 Датум                                                                                                          Понуђач 

                                                                          М. П.  

__________________________                                                   ___________________________________ 

 

 

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 

да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 

оверити образац понуде.“ 

 



 

У моделу уговора уместо: 

 

Члан 5. 

 

Квалитет горива: у складу са важећим стандардима и правилницима о квалитету. 

Премијум БМБ-95 према стандарду СРПС ЕН 228 и Правилника о техничким и другим захтевима за 

течна горива нафтног порекла (Сл.гласник РС 64/2011). 

Евро дизел НСД према стандарду СРПС ЕН 590 и Правилника о техничким и другим захтевима за течна 

горива нафтног порекла (Сл.гласник РС 64/2011).“ 

             

Треба да стоји: 

„Члан 5. 

Квалитет горива: у складу са важећим стандардима и правилницима о квалитету 

Евро премијум БМБ-95 према стандарду СРПС ЕН 228 и Правилника о техничким и другим захтевима 

за течна горива нафтног порекла (Сл.гласник РС 123/2012) 

Евро дизел према стандарду СРПС ЕН 590 и Правилника о техничким и другим захтевима за течна 

горива нафтног порекла (Сл.гласник РС 123/2012)“ 

 

 

 

на страни 16. Уместо: 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ: 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је највише 45 дана од дана пријема исправног рачуна на писарници Општине 

Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда под условима утврђеним моделом уговора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање ће се извршити  у року од 10 до 45 дана од пријема фактуре а према року наведеном у 

понуди коју ће понуђач доставити. Рок плаћања је један од елемената за оцењивање понуда. 

 

 

Треба да стоји: 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је највише 45 дана од дана испостављања фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Плаћање ће се извршити  у року од 10 до 45 дана од дана испостављања фактуре  а према року 

наведеном у понуди коју ће понуђач доставити. Рок плаћања је један од елемената за оцењивање 

понуда. 

 

 

 

 

           КОМИСИЈА: 

 

                         1. Милан Јовичић,  председник               .................................... 

                         2. Даница Пуц, члан                                   .................................... 

                         3. Јока Божић, члан                                    .................................... 



 


