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На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије”, број 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке бр. 20-1/2020 од 01.06. 2020. године, наручилац Јавно предузеће за управљање и 
коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ Ваљево 
објављује: 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
у отвореном поступку јавне набавке број 20/2020 

 
Извођење радова на санацији клизишта на путу брана-локација нове цркве  

између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру регионалног 
вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“ 

 

1. 

Назив Наручиоца 
Јавно предузеће за управљање и коришћење 
регионалног вишенаменског хидросистема 
Стубо – Ровни „Колубара“ 

Адреса Наручиоца:   ул. Поп Лукина 6А, Ваљево, 

Интернет страница Наручиоца www.stubo-rovni.rs 

2. Врста Наручиоца Јавно предузеће 

3. Врста поступка јавне набавке Отворени поступак  

4. Врста предмета јавне набавке Радови 

5. 

Природа и обим радова и 
основна обележја радова 

Извођење радова на санацији клизишта на путу 
брана-локација нове цркве између Сушице и 
нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру 
регионалног вишенаменског хидросистема  
„Стубо – Ровни“ 
 

Место извршења радова 
локација бране „Стубо – Ровни“ и траса пута 
између Сушице и нове цркве на стационажи км. 
5 + 100   

Ознака из класификације 
делатности, односно назив и 
ознака из општег речника 
набавке 

45000000 - грађевински радови 

6. Критеријум за доделу уговора Најнижа понуђена цена  

7. 

Начин преузимања конкурсне 
документације, односно 
интернет адресa где је 
конкурсна документација 
доступна 

Портал јавних набавки и  
интернет страница Наручиоца: 
www. stubo-rovni.rs  
 

 

http://www.stubo-rovni.rs/
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8.  Начин подношења понуде и рок 
Понуде се могу достављати лично или путем поште, на адресу Наручиоца – Јавно 
предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо 
– Ровни „Колубара“,  Ул. Поп Лукина 6А, 14000 Ваљево сваког радног дана од 0800 до 1400 
часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ 
НАБАВКУ БРОЈ 20/2020 - Извођење радова на санацији клизишта на путу брана 
локација нове цркве између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру 
регионалног вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“ 
 
У коверти морају бити у штампаној форми оригинал и копија понуде као и на CD-у. 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт 
особу. 
 
Крајњи рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење 
понуда на Порталу јавних набавки, 02.07.2020.год. до 1100 часова било лично или поштом 
(члан 95 Закона о јавним набавкама). 
 
9. Место, време и начин отварања понуда  
Јавно отварање понуда обавиће се 02.07.2020.год. и то у 1130 часова у просторијама 
Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема 
Стубо – Ровни „Колубара“, Ваљево, Ул. Поп Лукина 6А, Ваљево. Отварању понуда могу 
присуствовати   овлашћени представници Понуђача. 
 
Уколико дан за достављање понуда или за јавно отварање понуда падне у нерадни дан, 
као последњи дан за достављање понуда сматра се први наредни радни дан до 1100 
часова,  а отварање понуда у 1130 часова. 
Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца. 
 
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку    
      отварања понуда 
Представници Понуђача који присуствују јавном отварању понуда морају да доставе 
Комисији, заведено и оверено, овлашћење за учешће у поступку отварања понуда за јавну 
набавку бр. 20/2020 - Извођење радова на санацији клизишта на путу брана-локација нове 
цркве између Сушице и нове цркве на стационажи км. 5 + 100  у оквиру регионалног 
вишенаменског хидросистема  „Стубо – Ровни“. 
 
У противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку 
(потписивање записника, истицање приговора и др). 
 
11. Рок за доношење одлуке 
Наручилац ће Одлуку о додели уговора о јавној набавци донети у року од 10 дана од дана 
јавног отварања понуда. 
 
12. Лице за контакт 
Особа за контакт у периоду од 800 до 1200 часова је:  
Саша Рашевић: тел: 014/226-567, e-mail:  javnenabavke@jpkolubara.rs 

mailto:rovni@ptt.rs

