
 

Наручилац: Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, 

грађевинско земљиште и путеве 

''Градац'' Чачак 
  

Адреса: Цара Лазара број 51. 

Место: Чачак 

Деловодни број: 53/2017-ЈН 

Датум:  13.03.2017. године 

  
 

 

На основу члана 63. Закона о јавни набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 

14/15 и 68/15 ), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке - 

набавка добара – набавка електричне енергије за потрeбе јавне расвете на 

територији града Чачка за 2017.годину, редни број јавне набавке 07/Д-2017, ЈП 

''Градац'' Чачак, ОБЈАВЉУЈЕ:  
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Чланом 63. став 1. Закона о јавни набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 

14/15 и 68/15 ) прописано је да је наручилац који у року за подношење понуда 

имени или допуни конкурсну документацију, дужан да без одлагања измене или 

допуне објави на Пораталу јавних набавки као и на својој интернет страници. 
 

У предметном поступку јавне набавке, Комисија за јавну набавку у отвореном 

поступку јавне набавке - набавка добара - набавка електричне енергије за потрбе 

јавне расвете на територији града Чачка за 2017.годину, редни број јавне 

набавке 07/Д-2017, из техничких разлога врши измену конкурсне 

документације и то на следећи начин: 
  

Страна 25 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује 

се страном 25 - по измени конкурсне документације.  
 

Страна 53 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује 

се страном 53 - по измени конкурсне документације.  

 

С тим у вези, објављујемо нове стране које носе ознаку 25 - по измени конкурсне 

документације и 53 – по измени конкурсне документације,  из ког разлога је 

неопходно да потенцијални понуђачи поступе у складу са овом изменом конкурсне 

документације и преузму новообјављене странице са Портала јавних набавки или 

интернет странице наручиоца и изврше замену са првобитно објављеним 

страницама. 
 

У осталом делу конкурсна документације остаје неизмењена. 
 

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно је да потенцијални понуђач 

поступи у складу са наведеном изменом. У супротном, понуда ће се одбити као 

неприхватљива. 

 
 

Комисија за јавну набавку Наручиоца ЈП ''Градац'' Чачак 



  

25 - по измени конкурсне документације 

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
 

Укупна цена се односи на процењене количине ( оквирне количине ) из ''Обрасца 

понуде'' и мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, с тим 

да ће се за оцену и рангирање понуда узимати у обзир укупна цена без пореза на 

додату вредност. 
 
 

Понуђач је дужан да у ''Обрасцу понуде'' искаже јединичну цену електричне 

енергије у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност. 
 

 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са 

важећим Законом о енергетици и другим прописима којима се уређује предметна 

област, набавку и испоруку електричне енергије. 

Цена не обухвата: 
 

 

- трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије; 
 

- трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије; 
 

- накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.  
 
 

Наведене трошкове понуђач ће, у оквиру рачуна, фактурисати наручиоцу / купцу 

сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца / 

купца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и 

ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са 

важећим актима и методологијама за одређивање цена објављених у ''Службеном 

гласнику РС''. 
 
 

Цена не обухвата ни евентуална државна давања или друге трошкове ( акциза и сл. ) 

који могу настати одлукама надлежних државних органа и то од дана објављивања 

позива за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке или по 

закључењу овог уговора, које је такође понуђач / добављач дужан да наручиоцу 

фактурише сваког месеца у оквиру рачуна за испоручену електричну енергију. 
 

У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у понуђеној цени. 
 
 

Попусти који нису исказани у понуђеној цени неће се узимати у обзир. 
 

 

Јединична цена је фиксна за уговорени период испоруке и не може се мењати. 
 

Наведена количина ( процењена количина ) предметних добара у ''Обрасцу понуде'' 

из конкурсне документације дата је оквирно и наручилац / купац задржава право 

измене у погледу уговорених количина у зависности од конкретних потреба, и у 

складу са јединичним ценама датим у понуди понуђача / добављача / снабдевача, а 

највише до испуњења финансијске вредности уговора која представља процењену 

вредност ове јавне набавке у износу од 83.333.333,33 динара без ПДВ-а. 
 

Ако је у понуди, понуђена неуобичајено ниска цена ( исказана неуобичајено ниска 

цена ), наручилац ће поступити у складу са чл. 92.  Закона о јавним набавкама             

( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ). 

Неуобичајено ниска цена у смислу чл. 92. ст. 2. Закона о јавнин набавкама                          

( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) је понуђена цена која значајно 

одступа у односу на тржишно упоредиву цену ( у смислу Закона о јавним 

набавкама ''упоредиво тржишна цена'' је цена на релевантном тржишту 

узимајући у обзир  предмет јавне набавке, развијеност тржишта, услове из 

конкурсне документацицје као што су начин плаћања, количине, рок испоруке, рок 

важења уговора, средство обезбеђења, гарантни рок и сл. ) и изазива сумњу у 

могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима. 

 



  

53 - по измени конкурсне документације 

 

Члан 3. 
 

Укупно уговорена цена за процењене количине добара из усвојене понуде износи 

*_______________________ динара ( без обрачунатог ПДВ-а ), 
 

вредност ПДВ-а  износи _______________________ динара, 

                                                               
па укупна  уговорена цена за процењене количине добара са обрачунатим ПДВ-ом 

износи * _______________________ динара.  

                                                            
           * НАПОМЕНА: понуђач попуњава тражене податке 
Процењене количине добара по позицијама из обрасца усвојене понуде дате су оквирно, из 

ког разлога наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина у зависности 

од конкретних потреба. 

 

Јединичне цене по позицијама из обрасца усвојене понуде су фиксне за уговорени период 

испоруке и не могу се мењати. 

 

Цена не обухвата: 

- трошкове приступа и коришћења система за пренос електричне енергије; 

 

- трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије; 

 

- накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије. 

 

Наведене трошкове који нису обухваћени ценом, добављач ће фактурисати наручиоцу 

сваког месеца у оквиру рачуна на испоручену електричну енергију, на основу обрачунских 

величина за места примопредаје наручиоца, уз примену ценовника за приступ систему за 

пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне 

енергије, а у складу са важећим актима и методологијама за одређивање цена објављених у 

''Службеном гласнику РС''.  

 

Цена не обухвата ни евентуална државна давања или друге трошкове ( акциза и сл. ) који 

могу настати одлукама надлежних државних органа по закључењу овог уговора, које је 

такође добављач дужан да наручиоцу фактурише сваког месеца у оквиру рачуна за 

испоручену електричну енергију. 
 

Члан 4. 
 

Уговорне стране су се сагласиле да укупна вредност испоручене електричне енергије по 

позицијама из обрасца усвојене понуде рачунајући и трошкове из чл.3. овог уговора не 

може прећи износ опредељених средстава од 83.333.333,33 динара без ПДВ-а, односно 

100.000.000,00 динара са ПДВ-ом, а која вредност представља финансијску вредност овог 

уговора. 

 

 Обавезе које по овом уговору  доспевају у 2018-ој години  биће реализоване највише до 

износа средстава која за ту намену буду одобрена у 2018-ој години, а све у складу са 

Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину 

прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који због , природе расхода, 

захтевају плаћање у више година. 

 

 

  

 
 
 


