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1. OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1. Подаци о Наручиоцу   
НАРУЧИЛАЦ је Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског 
хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ Ваљево, ул. Поп Лукина бр.6А. 

Интернет адреса Наручиоца: www.stubo-rovni.rs 
 
1.2. Подаци о врсти јавне набавке 
Јавна набавка број 21/2020 - Извођење радова на изградњи и одржавању објеката бране и 
акумулације "Стубо-Ровни"  спроводи се у отвореном поступку, обликована је у 4 (четири) 
партије и спроводи се као резервисана јавна набавка. 
 
Сходно члану 37. ЗЈН, спроводи се резервисана јавна набавка, а уговор о јавној 
набавци који ће бити закључен са најповољнијим понуђачем, резервисан је за установе, 
организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну 
рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица, које задовољавају услове из члана 37. 
ЗЈН, тј. који имају статус установе, организације или привредног субјекта за радно 
оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица и који 
у структури запослених имају најмање 50% запослених лица са инвалидитетом (при чему 
исти услов морају испуњавати и сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи). 
 
1.3. Информације у вези са јавном набавком 
Информације у вези са јавном набавком 21/2020 могу се добити сваког радног дана у 
периоду од 800 – 1200 часова на телефон 014/226-567.  

Контакт особа је Саша Рашевић 
Радно време наручиоца је радним данима (од понедељка до петка, од 07:30 – 15:30 
часова). Пријем аката (личном предајом и редовном, брзом или електронском поштом) 
врши се у назначено радно време. 
 
1.4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1.4.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 
Јавна набавка број 21/2020 - Извођење радова на изградњи и одржавању објеката бране и 
акумулације "Стубо-Ровни" 
Ознака из општег речника набавке:  45000000 Грађевински радови 
Предмет јавне набавке је обликован по партијама. 
 
Јавна набавка је предвиђена у Изменама и допунама лана набавки ЈП"Колубара"Ваљево 
за 2020. годину. Средства су обезбеђена у Финансијском плану за 2020. годину.  
 
У Техничкој спецификацији предмета јавне набавке дат је опис предвиђених врста и обима 
радова, односно предмер радова. 
Давање понуде подразумева градњу и радове према претходно припремљеном предмеру 
и предрачуну (тј. Техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је саставни део ове 
конкурсне документације), до завршетка задатог посла. У Техничкој спецификацији 
предмета јавне набавке налазе се све позиције, тј. сви радови за које је предвиђено да ће 
се појавити током извођења радова, у предвиђеним количинама, односно обимима и за 
које Добављач приликом преузимања посла гарантује да је могуће реализовати их у 
задатом року до окончања истог са унапред договореним износом средстава. 

http://www.stubo-rovni.rs/
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У случају скривених радова и непредвиђених позиција радова, исти могу бити уговорени  у 
складу са одредбама чл. 156-161. ЗЈН. 
У случају вишкова радова (већи обим, односно количина у односу на обим, односно 
количину уговорених радова), који за последицу имају повећање вредности уговора о 
јавној набавци, исти може бити анексиран, сходно одредбама чл. 156-161. ЗЈН. 
 
У случају вишкова радова (већи обим, односно количина у односу на обим, односно 
количину уговорених радова) и мањкова радова (мањи обим, односно количина у односу 
на обим, односно количину уговорених радова), исти се могу компензовати (уз претходну 
сагласност надзорног органа и Наручиоца), без промене цене одређене у укупном износу, 
односно вредности уговора о јавној набавци, а сходно члану 32. Посебних узанси о 
грађењу. 
Посебне узансе о грађењу приликом прихватања од стране Добављача и Наручиоца 
добијају значај допуне уговора и одређују правила понашања у сваком сегменту 
уговореног посла. 
 
1.4.2. Опис партија 
 
Јавна набавка је обликована по партијама. 
 
Партија 1 
Радови на објектима бране и акумулације "Стубо-Ровни" 
 
Партија 2 
Чишћење Томсоновог прелива и одводног канала од излазног тунела на брани и 
акумулацији "Стубо-Ровни"   
 
Партија 3 
Радови на одржавању пута  
Стубо - Брезовице (локација нове цркве) 
 
Партија 4 
Хитни радови на реци Сушици и  
Јабланици ради санирања последица поплавног таласа 
 
Са изабраним понуђачем се предвиђа закључење уговора о извођењу радова на 
наведеним објектима, за све три партије на период до 6 месеци. 
 
 
1.4.3. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Укупна процењена вредност јавне набавке: 14.100.000,00 динара без обрачунатог ПДВ, 
односно 16.920.000,00 динара са обрачунатим ПДВ. Јавна набавка је обликована у више 
целина (партија). 
 
Процењена вредност Партије 1 –  3.000.000,00 без ПДВ-а, 3.600.000,00 са ПДВ-ом 
Процењена вредност Партија 2 –  1.600.000,00 без ПДВ-а, 1.920.200,00 са ПДВ-ом 
Процењена вредност Партија 3 –  3.000.000,00 без ПДВ-а, 3.600.000,00 са ПДВ-ом 
Процењена вредност Партија 4 –  6.500.000,00 без ПДВ-а, 7.800.000,00 са ПДВ-ом 
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1.4.4. ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци за сваку 
партију.  
 
   
1.4.5. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВРА   
Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 (двадесет пет) дана од дана јавног 
отварања понуда.   
 
 1.4.6. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Конкурсна документаcија може бити преузета са Портала јавних набавки 
(http://portal.ujn.gov.rs/) и са интернет странице наручиоца www.stubo-rovni.rs 
 
1.4.7. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници 
ЈП"Колубара"  дана 07.08.2020. године. 
Понуђач понуду подноси електронским средствима путем  Портала јавних набавки члан 
135. ЗЈН. 
Рок за подношење понуда је најкасније до 24.08.2020. године до 11:00 часова. Понуђач 
треба да достави понуду која  се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у 
обрасце који су саставни део конкурсне документације. 
Понуде које буду примљене након датума и времена одређеног за подношење понуда 
сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању 
поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 
 
 1.4.8. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Отварање понуда обавиће се 24.08.2020. године, члан.140. одмах након истека рока за 
подношење понуда  1100  часова. 
Отварање понуда је јавно. 
 


