
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ 
Број: 2/2015-I 
Ч а ч а к, 2. јуни  2015. године 

 
 
 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/2012), у поступку јавне набaвке мале вредности – угаљ за грејање 
објекта  Факултета -  грејна сезона 2015/2016, број 2/2015-I, Наручилац у року 
предвиђеном за подношење понуда,  врши допуну  конкурсне документације и то: 
 

У обрасцу:  VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ , тачка 8.1. , после подтачке а)  додаје се нова подтачка б) која гласи: 
 

„ б) Понуђач је дужан да, уз понуду, достави Извештај о испитивању угља - 
техничка и елементарна анализа угља, сачињен од одговарајуће установе 
која ради испитивање угља, како би се несумљиво утврдило да се ради о 
траженој врсти угља. „ 

Досадашња подтачка б) постаје подтачка ц). 

 

 

У свему осталом конкурсна документација остаје иста. 
 

 Заинтересовани понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са овом 
допуном. У супротном понуда ће се одбити као неприхватљива. 
 
 Допуна конкурсне документације објављена је на Порталу јавних набавки 
дана 02.06.2015. године.  
 
             Истовремено,  у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама,  

рок за подношење понуда се продужава и благовременом ће се сматрати све 
понуде које су примљене од стране Наручиоца до 09.06..2015. године до 12,00 
сати.Понуде ће се отварати последњег дана рока за подношење понуда, након 
истека рока за подношење понуда, односно 09.06.2015. у 13,00сати у просторијама 
Наручиоца:  
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ, Цара Душана 34, 32 000 Чачак, канцеларија 2. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
8.1 Образац структуре понуђене цене са упутством  како да се попуни 
За јавну набавку мале вредности  –добра : угаљ за грејање објекта  Факултета -  
грејна сезона 2015/2016.; ЈН  бр. 2/2015 –I.   
 
а) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
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СУШЕНИ УГАЉ - 

КОМАД КОЦКА 

(Kалорична 
вредност око 
3900 Kcal.; CO2 
до 0,4; укупни 
сумпор око 1,0%; 
пепео око 10%; 
сличан сушеном 
лигниту) 

 

тона 

 

150 

     

                                                                                                 УКУПНО:    

 

             датум: 
____________________  

   

       

M.P. 

Потпис овлашћеног понуђача 

место: 
____________________ 

 

 

   

        ___________________ 

б)    Понуђач је дужан да, уз понуду, достави Извештај о испитивању угља - 
техничка и елементарна анализа угља, сачињен од одговарајуће установе 
која ради испитивање угља, како би се несумљиво утврдило да се ради о 
траженој врсти угља.  

ц) Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене:   

У колону 5.  понуђач уписује јединичну цену добра без пореза на додату вредност;                                 
У колону 6.  понуђач уписује стопу  пореза на додату вредност ;                                                               
У колону 7.  понуђач уписује јединичну цену добра са порезом на додату вредност;                                     
У колону 8. понуђач уписује укупну цену без пореза на додату вредност;                                                            
У колону 9.  понуђач уписује укупну цену са порезом на додату вредност. 

* нови образац VIII - стр. 21/26 


