
 

 

 

 

 

Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 

Број: 05/09-642/5 
Дана: 17.06.2020. године  

 

На основу чл. 63 ст. 1 и ст. 5 Закона о јавним набавкама, а све у складу са чл. 20 истог 
закона ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Установа студентског 
стандарда Студентски центар Нови Сад из Новог Сада, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 (у 
даљем тексту: Наручилац) упућује 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку добара - моторно гориво 

Редни број набавке: ЈНМВ 06/2020 
 

I. Након уочене техничке грешке Наручилац врши измену конкурсне документације на 
страни  26 и 27 од 36, Прилог 9. Техничка спецификација и Прилог 10. Образац структуре 
цене.  
 
Измена се односи на ставку бр. 4 

4. Aдитив за дизел гориво л 50 

Густина на 15°Ц, г/цм3 0,801; 

Кинематичка вискозност на 40°Ц, мм2/с   
2; Тачка паљења  50°C. 

Може снизити тачку зачепљења хладног 

филтера (ЦФПП) до -26° C.(Смањење 
тачке зачепљења хладног филтера је 

зависно од зачепљења хладног филтера и 
састава дизел горива које се третира). 

Спречава таложење кристала парафина 

на дну резервоара. Успорава стварање 
кристала парафина. 

 
 
Горе наведена ставка се брише јер више не постоји на тржишту. 
 
Нови измењени обрасци (Прилог 9 и Прилог 10) се налазе у прилогу овог документа. 
 
II. Рок за подношење понуда се продужава, у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  
 

Рок за подношење понуда је 26.06.2020. године до 08.00 часова.  
 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 26.06.2020. 
године у 08.30 часова.  

 
III. Контакт особа: Жељка Вретунић, службеник за јавне набавке, javne.nabavke@scns.rs, 
факс 021/458-926, од понедељка до петка у периоду од 07.00-14.00 часова. 
 
IV. Ова измена чини саставни део конкурсне документације.  
 
 
 
 
 
 



 
Прилог 9.  

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Редни 
број 

Назив робе Јединица мере 
Оквирна 
потреба 

Посебан захтев наручиоца 

1.  2.  3.  4.  5.  

1.  Евро дизел л 5.000 

Квалитет добара: Евро дизел мора 
испуњавати услове у погледу квалитета 

утврђене стандардом SRPS EN 590, а у 
складу са Правилником о техничким и 

другим захтевима за течна горива 
нафтног порекла ("Сл. гласник 
Републике Србије бр. 111/15) и  

Правилник о измени правилника о 
техничким и другим захтевима тза течна 

горива нафтног порекла ("Сл. гласник 
РС", бр. 106/2016). 

2.  Адитивирани евро дизел л 1.000 

Квалитет добара: Евро дизел мора 

испуњавати услове у погледу квалитета 
утврђене стандардом SRPS EN 590, а у 

складу са Правилником о техничким и 
другим захтевима за течна горива 
нафтног порекла ("Сл. гласник 

Републике Србије бр. 111/15) и  
Правилник о измени правилника о 

техничким и другим захтевима тза течна 
горива нафтног порекла ("Сл. гласник 
РС", бр. 106/2016). 

3.  Безоловни бензин БМБ 95 л 2.000 

Квалитет добара: Безоловни бензин БМБ 
95 мора испуњавати услове у погледу 
квалитета утврђене стандардом SRPS EN 

228 а у складу са Правилником о 
техничким и другим захтевима за течна 

горива нафтног порекла ("Сл. гласник 
Републике Србије бр. 111/15) и  

Правилник о измени правилника о 
техничким и другим захтевима тза течна 
горива нафтног порекла ("Сл. гласник 

РС", бр. 106/2016). 

 

НАПОМЕНА: Предвиђене количине дате су оквирно. Стварно купљена (испоручена) количина 
путем уговора о јавној набавци може бити мања или већа од предвиђене количине, у зависности од 
потреба Наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи 

укупан износ процењене вредности јавне набавке за цео период важења уговора.  

 

      Датум:                                                   

                                                                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача:  

_______________                                                                      _______________________________  

 

 

 



Прилог 10.  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Ред. број Назив добра 

Јед. 

мер

е 

Оквирна 

потреба 

Јединична цена 

без  

ПДВ-а 

(дин.) 

Јединична 

цена са  ПДВ-
ом 

(дин.) 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

(дин.) 

Укупна цена 

са  ПДВ-ом 

(дин.) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.  Евро дизел л 5.000     

2.  
Адитивирани евро 
дизел 

л 1.000     

3.  
Безоловни бензин 

БМБ 95 
л 2.000     

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а (ДИН.)  

УКУПАН ПДВ (ДИН.)  

УКУПНО СА ПДВ-ом (ДИН.)  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће: 

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 
јавне набавке;  

- у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 
набавке; 

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 
набавке, колона 4. помножена са колоном 5; 

- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 
наавке колона 4. помножена са колоном 6. 

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 
покрива трошкове које понуђач има у реализацији израде и испоруке добара. 

Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у противном 
понуда ће се одбити. 

Наведене количине у обрасцу структуре цене су оквирне и могу се повећати односно смањити 
у складу са потребама Наручиоца, с тим да је висина утрошка буџетских средстава 
лимитирана процењеном вредношћу набавке. 

Укупна цена представља цену за поређење према којој ће се вршити рангирање понуда.  

Понуде које прелазе износ процењене вредности неће бити одбијене. Висина утрошка 
буџетских средстава је лимитирана процењеном вредношћу јавне набавке.  

      Датум:                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача:  

_______________                                                                      _______________________________  


