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Документација: 
Критеријуми за избор привредног субјекта за учешће у поступку јавне набавке одређени су 
чланом 114. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 91/19). Привредни субјект дужан 
је да путем Портала састави и уз понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за 
квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да испуњава овај критеријум за избор 
привредног субјекта. 
 
Наручилац  је дужан/може  да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од 
понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и то: 
 
1. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављања делатности која је предмет јавне 
набавке и то:  Лиценцу за обављање енергетске делатности - трговина нафтом и дериватима 
нафте  
Доказ: 
Лиценца - дозвола за обављање енергентске делатности - трговина нафтом и дериватима 
нафте утврђена Законом о енергетици и издата од стране Агенције за енергетику РС. 
 
Лиценца коју понуђач треба да достави мора бити важећа без обзира на моменат издавања 
дозволе у виду неоверене копије 
 
2.Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним техничким капацитетом: 

2.1. да поседује цистерну одговарајућх габарита 
адекватну димензијама пролаза (пасажа) до подземне цистерне за прихват горива. Димензије 
пролаза су: висина 3,00м а ширина 2,60м. 
 
ДОКАЗ: техничка спецификација возила са габаритима или аналитичка картица основних 
средстава на којој ће маркером бити означена тражена цистерна. 
 
2.2. добра која Понуђач нуди морају бити одговарајућег квалитета односно иста  морају 
задовољавати техничке стандарде прописане у свему за ту врсту добара у  складу са важећим 
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива  нафтног порекла („Сл.гласник 
Републике Србије“ бр. 123/12 и 63/13, 75/13 и 144/14)    и стандарду СРСПС ЕН 590/10. 
 
ДОКАЗ: Уверење/Атест/Сертификат о испуњености услова у погледу квалитета издато од 
стране надлежне институтције за испитивање и контролу квалитета као доказ да предметна 
добра задовољавају техничке захтеве и стандарде прописане  за ту врсту добара у свему у 
складу са важећим Правилником о техничким и  другим захтевима за течна горива нафтног 
порекла („Сл.гласник Рсрбије“  бр. 123/12 и 63/13, 75/13 и 144/14) и Извештај о испитивању 
акредитоване лабораторије за испитивање. 



3. Цена: 
Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 43. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. 
гласник РС" бр. 91/19), мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату 
вредност (ПДВ), са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне 
јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена без пореза на 
додату вредност. 
 
У цену мора да буде урачунат и евентуални попуст исказан у фиксном износу по литру нафтног 
деривата. 

 
Цене горива утврђују се и мењају у складу са кретањима нафтних деривата на светском 
тржишту. 
 
Повећање цена ће се односити како на повећање тако и на смањење цене деривата. 
Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена 
има предност у случају несагласности. 
Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у 
реализацији предметне јавне набавке. 

 
4.Подаци о висини и роковима финансијског обезбеђења испуњења обавеза понуђача 

 
Понуђач који буде изабран као најповољнији дужан је да приликом закључења уговора достави. 

 Меницу за добро извршење посла, са меничним овлашчењем и са клаузулом „без 
протеста“ у висини од 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности 30 
(тридесет) дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе. Уз сопствену 
меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује да достави потврду о регистрацији 
менице од стране пословне банке, Оп образац и копију картона депонованих потписа. 

 
Уколико изабрани понуђач приликом закључења уговора не достави напред наведено 
средство финансијског обезбеђења, Наручилац неће закључити уговор са њим и може 
закључити уговор са првим следећим понуђачем према условима из конкурсне 
документације 
 
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до одношења одлуке, 
односно закључења уговора. 
 
Понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року од пет дана од 
пријема писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију доказа. 
Уколико то не учини, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 
 

5. Рок и начин плаћања  
 

Рок плаћања је 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке и службеног пријема исправно 
испостављене фактуре, а у складу са Законом о роковима измирења  новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама. 
Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја 
рачуноводствене исправе у смислу одредаба Закона о рачуноводству, Закона о ПДВ-у, 
Закона о акцизама и других прописа коју уређују ову област. 
У складу са чланом 155. - 158. Закона о ЈН Наручилац може током трајања уговора о јавној 
набавци да измени уговор без спровођења поступка јавне набавке.  
 
Средства потребна за реализацију овог уговора су обезбеђена у буџетској 2020.години, а 
обавезе које доспевају наредне буџетске године биће реализоване највише до износа 
средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 



 
6. РОK  И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
 
Испорука добара ћа се вршити сукцесивно, према потреби наручиоца. 
 
Место испоруке добара: ЈП“Колубара“, на адреси: ул. Поп Лукина 6А, Ваљево, и на адреси 
објеката бране и акумулације "Стубо-Ровни". 
 
Начин испоруке добара: 
 
Наручилац задржава право сукцесивне набавке по потреби и количини која њему у том 
моменту одговара и нема обавезу да у року трајања уговорене обавезе презуме целокупно 
специфицирана добра у количини по понуди и спецификацији. 

7. КВАЛИТЕТ 
 
Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручених добара у складу са важећим прописима, 
нормативима и обавезним стандардима који се односе на предметна добра, а нарочито 
Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла ("Сл. гласник 
РС", бр. 111/15, 106/16, 60/17, 117/17, 120/17 - исправка, 50/18, 101/18, 93/19, 91/20 и 102/20). 

 
7.1. Рекламација на квалитет 

 
Наручилац има право на рекламацију квалитета и количине испоручене робе, у ком 
случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах приликом преузимања/пријема 
робе, а у случају приговора на квалитет у року од 24 часа од сазнања за недостатак. 
У случају приговора на количину робе, Наручилац одмах обавештава Испоручиоца, који је 
дужан да упути Комисију за решавање рекламација, која ће на лицу места утврдити 
чињенично стање и о томе сачинити заједнички записник. 
У случају приговора на квалитет робе, наручилац одмах обавештава Испоручиоца, који 
упућује стручно лице ради узорковања робе која се даје на анализу. 
Наручилац и Испоручилац су сагласни да до момента окончања рекламационог 
поступка свака страна сноси своје трошкове настале у складу са овим чланом.Уколико 
се утврди да је рекламација основана, трошкове поступка сноси Испоручилац. Уколико 
се утврди да рекламација није основана, трошкове поступка рекламације сноси 
наручилац. 

 
 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
У случају понуђене неуобичајено ниске цене, наручилац ће поступити у складу са одредбама 
члана 92. Закона о јавним набавкама. 
У случају да понуђач приликом подношења понуде одреди попуст у одређеном проценту, 
дужан је да тај исти попуст важи до истека уговора. 
Понуђач је дужан да, за сваку промену цена, уз достављен рачун, достави и важећи 
ценовник на дан достављања рачуна, како би наручилац био у могућности проверити да ли 
је дати попуст урачунат. 
 
 
 
Напомена: 
Све количине су оквирне и могу се мењати по потреби наручиоца, а све до вредности 
закљученог уговора. 

 


