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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1.1. Подаци о наручиоцу 
 
Назив наручиоца: Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског 
хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ 
Адреса: Поп лукина 6А, 14000 Ваљево 
Интернет адреса: http://www.stubo-rovni.rs 
 
1.2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку,обликована је у 2 (две) партије у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.   
На ову набавку ће се примењивати и други важећи закони и прописи у вези са предметом јавне 
набавке. 
 
1.3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке су добра – набавка енергената   
 
Партија 1 - набавка горива за возила 
Набавка горива путем дебитних картица за потребе Јавног предузећа за управљање и 
коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ 
 
Општи речних набавки: 091342100 - безоловни бензин и 09134200 – дизел гориво 
 
1.4. Циљ поступка 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци до утрошка 
средстава планираних за сваку партију посебно. 
Предметна јавна набавка није резервисана. 
Предметна јавна набавка је обликована по партијама. 
 
1.4.2. Опис партија 
 
Партија 1 
Набавка горива за возила 
 
1.4.3. Процењена вредност јавне набавке 
Укупна процењена вредност јавне набавке: 1.980.000,00 динара без обрачунатог ПДВ, односно 
2.376.000,00 динара са обрачунатим ПДВ. Јавна набавка је обликована у више целина 
(партија). 
 
Процењена вредност Партије 1 –  900.000,00 без ПДВ-а, 1.080.000,00 са ПДВ-ом 
 
1.5. Начин преузимања конкурсне документације:  
 

Конкурсна документаcија може бити преузета са Портала јавних набавки (http://portal.ujn.gov.rs/)  

 
1.6. Контакт 
 
Лице за контакт: Бранка Мојсиловић 
Е-mail: javnenabavke@jpkolubara.rs   
Бр. телефона: 014/226-567 

http://www.direkcija-valjevo.rs/
http://www.direkcija-valjevo.rs/
mailto:rovni@ptt.rs
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1.7. Рокови 
 
Рок за подношење понуда је 31.03.2022. године  до 11 00 часова. 
 
1.8. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде 

 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки   дана  22.03.2022. 
године. 
Понуђач понуду подноси електронским средствима путем  Портала јавних набавки члан 
135. ЗЈН. 
Рок за подношење понуда је најкасније до 31.03.2022. 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. 
 
 
1.9. Отварање понуда 
 
Отварање понуда обавиће се  31.03.2022. године  , члан.140. одмах након истека рока за 
подношење понуда  1100  часова. 
Отварање понуда је јавно. 
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
 
Рок за подношење понуда је  31.03.2022. године  до 1100. 
 
Ако наручилац у року за подношење понуда измени или допуни документацију о набавци, 
дужан је да без одлагања измене или допуне пошаље на објављивање на Портал јавних 
набавки, односно стави на располагање на исти начин као и основну документацију. 
По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
документацију о набавци. 
 
Привредни субјект може у писаној форми путем Портала јавних набавки да тражи од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци, при 
чему може да укаже наручиоцу уколико сматра да постоје недостаци или неправилности у 
документацији о набавци, у складу са чланом 97.  закона. 
 
1.10. Рок за доношење одлуке 
 
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је десет  дана од дана отварања понуда. 
 
 
 
 


