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Број: 01-3542/1 

Датум: 12.8.2019. 

 

 

На основу члана 63.став 1. Закона о јавним набавкама Факултет педагошких наука 

Универзитета у Крагујевцу за јавну набавку Д-1/2019 – електрична енергија врши 

ДРУГУ ИЗМЕНУ КОКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

(измена конкурсне документације 01-3536/1 од 09.8.2019.године) 

 

- У одељку „Цена“ на 7.страни конкурсне документације део „Цена не обухвата 

трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкове 

приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаду за 

подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.“ 

 
мења се и гласи: 

 

„Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни 
трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, накнаду за 
подстицај повлашћених произвођача електричне енергије,накнаду за енергетску ефикасност и 
порез на додату вредност као ни акцизу за електричну енергију(Закон о изменама и допунама 
Закона о акцизама Сл.гл. РС 55/2015).“ 
 

-У табели 1 „СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА 

ПОНУЂЕНИМЦЕНАМАЗА ЈНМВ Д-1/2019“ на 14. страни  

додаје се део  

„Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне 

енергије ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне 

енергије, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије,накнаду за енергетску ефикасност и порез на додату вредност као ни акцизу 

за електричну енергију(Закон о изменама и допунама Закона о акцизама Сл.гл. РС 

55/2015).“ 

 

- У одељку V  УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА 

ИСПУНИ на 18.страни 

брише се тачка 3 

„да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 

позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) ЗЈН)“ 
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- У одељку V  УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА 

ИСПУНИ на 18.страни део под тачком 5. „Понуђач је дужан да при састављању 

понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).“ 

 

мења се и гласи 

„Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности  која је 

на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).“ 

 

 

 

- У обрасцу 5  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ на 21. страни  

 

брише се тачка 3. изјаве 

 

 „Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде.“ 

 

         и мења се део под тачком 5 „Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.“ 

 

        тако да гласи  

 

„Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану 

обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде.“ 

 

 

 

- У обрасцу 5.1. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 

ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ на 22. страни  

 

брише се тачка 3. изјаве 

 

 „Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде.“ 
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и мења се део под тачком 5 „Подизвођач  је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине.“ 

 

        тако да гласи  

 

„Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану 

обављања делатности  која је на снази у време подношења понуде.“ 

 

 

 

-У обрасцу 6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Д-1/2019 ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА на 23.страни  

Додаје се упутсво за попуњавање обрасца структуре цене 

„Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

-У колони јединична цена без ПДВ-а уноси се јединична цена без ПДВ-а за сваку 

ставку; 

-У колони јединична цена са ПДВ-ом уноси се јединична цена са ПДВ-ом за 

сваку ставку; 

-У колони укупна цена без ПДВ-а уноси се укупна цена без ПДВ-а за савку 

ставку тако што ће се помножити јединична цена без ПДВ-а са количином 

планиране потрошње која је наведена у табели; 

-У колони укупна цена са ПДВ-ом уноси се укупна цена са ПДВ-ом за сваку 

ставку тако што ће се помножити јединична цена са ПДВ-ом са количином 

планиране потрошње која је наведена у табели; 

- Напомена: у цену нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за 

пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за 

дистрибуцију електричне енергије, накнаду за подстицај повлашћених произвођача 

електричне енергије,накнаду за енергетску ефикасност и порез на додату вредност 

као ни акцизу за електричну енергију(Закон о изменама и допунама Закона о 

акцизама Сл.гл. РС 55/2015).“ 

 

У моделу уговора у члану 3. став 3. на 27. страни део „У цену из члана 1. овог уговора 

нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије 

ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни 

накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.“ 

мења се и гласи  
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„Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за пренос 

електричне енергије ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију 

електричне енергије, накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне 

енергије,накнаду за енергетску ефикасност и порез на додату вредност као ни акцизу 

за електричну енергију(Закон о изменама и допунама Закона о акцизама Сл.гл. РС 

55/2015).” 

 

 

Друга измена конкурсне документације има 29 странa. У складу са чланом 63.став 5. 

ЗЈН продужиће се рок за достављање понуда до 19.8.2019. године до 10 часова.  

 

                                                                   КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ Д-1/2019 

                                                                              Маријана Ђорђевић Нешић,председник 
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