
 
На основу чл. 63. Закона о јавни набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 
68/15 ), Наручилац - Факултет техничких наука у Чачку - Универзитета у Крагујевцу, у 
поступку јавне набавке мале вредности - набавка добара - набавка угља, број ЈНМВ 
1/2019, ОБЈАВЉУЈЕ:  
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
   
 

Чланом 63. ст. 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 
Порталу јавних набавки као и на својој интернет страници.     

 
У предметном поступку јавне набавке, Факултет техничких наука у Чачку - 

Универзитета у Крагујевцу, у поступку јавне набавке мале вредности - набавка добра - 
набавка угља, број ЈНМВ 1/2019, из разлога накнадно утврђене потребе наручиоца у 
вези техничких спецификација предмета јавне набавке ( угља ), а све на основу додатне 
и прецизније анализе котла који се користи за потребе грејања наручиоца, врши 
измену конкурсне документације и то на следећи начин:          
  

Страна 1/38 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се 
страном 1/38 - Измена конкурсне документације од 22.02.2019. године, 

 

Страна 5/38 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се 
страном 5/38 - Измена конкурсне документације од 22.02.2019. године, 

 

Страна 6/38 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се 
страном 6/38 - Измена конкурсне документације од 22.02.2019. године, 

 

Страна 13/38 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се 
страном 13/38 - Измена конкурсне документације од 22.02.2019. године, 

Страна 26/38 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се 
страном 26/38 - Измена конкурсне документације од 22.02.2019. године, 

 

Страна 28/38 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се страном 
28/38 - Измена конкурсне документације од 22.02.2019. године, 

Страна 33/38 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се страном 
33/38 - Измена конкурсне документације од 22.02.2019. године, 

Страна 34/38 предметне конкурсне документације престаје да важи и замењује се страном 
34/38 - Измена конкурсне документације од 22.02.2019. године, 
 
 

С тим у вези, објављујемо нове стране које носе ознаку - Страна 1/38 - Изменa 
конкурсне документације од 22.02.2019. године, Страна 5/38 - Изменa конкурсне 
документације од 22.02.2019. године, Страна 6/38 - Изменa конкурсне документације од 
22.02.2019. године, Страна 13/38 - Измена конкурсне документације од 22.02.2019. године, 
Страна 26/38 - Изменa конкурсне документације од 22.02.2019. године, Страна 28/38 - 
Изменa конкурсне документације од 22.02.2019. године, Страна 33/38 - Изменa конкурсне 
документације од 22.02.2019. године, Страна 34/38 - Изменa конкурсне документације од 
22.02.2019. године, из ког разлога је неопходно да потенцијални понуђачи поступе у складу 
са овом изменом конкурсне документације и преузму новообјављене стране са Портала 
јавних набавки или интернет странице наручиоца и изврше замену са првобитно објављеним 
странама. 
 

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.        

У циљу припреме прихватљиве понуде, неопходно је да потенцијални понуђачи 
поступе у складу са наведеном изменом. У супротном, понуда ће се одбити као 
неприхватљива. 
 

Комисија за јавну набавку   
 
 

 



 
 

 

Факултет техничких наука у Чачку 
Универзитета у Крагујевцу 

Ул. Светог Саве 65, 32000 Чачак 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА 
 

-НАБАВКА УГЉА – 
обликована према партијама 

 
 
 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА 1/2019 
 
 
 

Крајњи рок за достављање понуда: 01. март 2019. године до 1230 часова 

Понуде доставити на адресу : Установа: Факултет техничких наука у Чачку 
Место: Чачак , улица Светог Саве 65 

Јавно отварање понуда, обавиће се  
у просторијама Факултета 01. март 2019. године у 1330 часова 

 
 

 
 

Чачак, фебруар 2019. године 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 
Набавка угља 

 
Партија 1: Угаљ сушени лигнит (комад-коцка) 
 

1. Предмет јавне набавке ЈНМВ 1/2019 је добро – Угаљ сушени лигнит (комад-
коцка) или еквивалент доње калоричне (топлотне) вредности минимално 
17.500 kJ/kg.  

2. Укупна количина угља који се набавља је 200 тона. 
3. Количине угља у спецификацији, су одређене оквирно, према потрошњи из 

претходне године, могућа је, мања, а и већа количина угља од тражене 
количине, а до износа процењене вредности за предметну партију.  

4. Испорука угља који се набавља за Факултет техничких наука у Чачку вршиће 
се сукцесивно према потребама наручиоца у току грејне сезоне 2019/2020 
године. 

5. Угаљ ће се испоручивати сукцесивно, у количинама не више од 25 тона по 
једној испоруци, радним даном уз претходну најаву од најмање два радна дана 
унапред. 

6. Квалитативни и квантитативни пријем угља вршиће се приликом сваке 
испоруке, од страна овлашћених представника наручиоца и понуђача. 

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА- УГАЉ СУШЕНИ ЛИГНИТ (КОМАД– 
КОЦКА) 
 

 
КАРАКТЕРИСТИКА 

 
 

Минимална калорична вредност ( доња топлотна вредност) 17.500 kJ/kg 
Садржај пепела До 10% 
Садржај испарљивих материја До 40% 
Садржај укупног сумпора До 0,6% 
Садржај сагоривог сумпора До 0,2% 
Садржај влаге До 23% 

 
7. Понуђач је дужан да достави извештај о испитивању угља надлежне 

лабораторије као доказ да понуђени угаљ задовољава тражену техничку 
спецификацију добара- угаљ сушени лигнит ( комад – коцка). 

8. Наручилац се обавезује да обезбеди превоз за угаљ, од утоварног места Ф-цо 
понуђач, до места за истовар Факулета техничких наука у Чачку, Светог Саве 
65, Чачак   
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Партија 2: Угаљ мрко-лигнитни (комад) 
 

1. Предмет јавне набавке ЈНМВ 1/2019 је добро – Угаљ мрко-лигнитни (комад) 
или еквивалент доње калоричне (топлотне) вредности минимално 15.000 
kJ/kg.  

2. Укупна количина угља који се набавља је 150 тона. 
3. Количине угља у спецификацији, су одређене оквирно, према потрошњи из 

претходне године, могућа је, мања, а и већа количина угља од тражене 
количине, а до износа процењене вредности за предметну партију.  

4. Испорука угља који се набавља за Факултет техничких наука у Чачку вршиће 
се сукцесивно према потребама наручиоца у току грејне сезоне 2019/2020 
године. 

5. Угаљ ће се испоручивати сукцесивно, у количинама не више од 25 тона по 
једној испоруци, радним даном уз претходну најаву од најмање два радна дана 
унапред. 

6. Квалитативни и квантитативни пријем угља вршиће се приликом сваке 
испоруке, од страна овлашћених представника наручиоца и понуђача. 

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА- УГАЉ МРКО-ЛИГНИТНИ (КОМАД)  
 
 

 
КАРАКТЕРИСТИКА 

 
 

Минимална калорична вредност ( доња топлотна вредност) 15.000 kJ/kg 
Гранулација за комад комад 
Садржај пепела  До 15% 
Садржај укупног сумпора До 1,2% 
Садржај влаге До 31% 

 
7. Понуђач је дужан да достави извештај о испитивању угља надлежне 

лабораторије као доказ да понуђени угаљ задовољава тражену техничку 
спецификацију добара - угаљ мрко-лигнитни (комад). 

8. Испорука се врши на паритету ФЦО Наручиоца, Факулет техничких наука у 
Чачку, Светог Саве 65, Чачак. Трошкове испоруке сноси Понуђач. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуду за сваку партију посебно доставити на адресу: Факултет техничких наука 
у Чачку, Светог Саве 65, Чачак са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – 
Набавка угља, ЈНМВ 1/2019, партија ______, - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.03. 
2019. године до 12:30 часова. 
Јавно отварање понуда биће истог дана 01.03.2019. године у 13:30 часова у 
просторијама Факултета техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, Чачак. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 
Понуда мора да садржи: 

• Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о испуњености услова из 
члана 75. и 76. Закона , дате под материјалном и кривичном одговорношћу 

•  Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о поштовању обавеза 
из члана 75. став 2. Закона 

• Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен 
• Попуњен, потписан и печатом оверен Образац структуре цене 
• Модел уговора- Понуђач ће модел уговора попунити у складу са понудом, 

потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом 
модела уговора 

• Попуњен, потписан и печатом оверен Образац трошкова припреме понуде, 
потписан и печатом оверен. (није обавезан). 

• Образац изјаве о независној понуди, дате под пуном материјаном и 
кривичном одговорношћу,  потписан и оверен печатом. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЈНМВ 1/2019, партија 2 - Угаљ мрко-
лигнитни (комад) или еквивалент доње калоричне (топлотне) вредности 
минимално 15.000 kJ/kg. 
 
 
 

 
Цена по једној тони без ПДВ-а  
 

 
 

Цена по једној тони са ПДВ-ом   

Укупна цена за 150 тона (оквирна количина) без 
ПДВ-а  

 

Укупна цена за 150 тона (оквирна количина) 
ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

у року од 45 дана, од дана 
пријема исправне фактуре, на 
основу документа који 
испоставља понуђач, а којим 
је потврђена испорука добара. 

Рок важења понуде  

Рок испоруке по захтеву наручиоца за сваку 
појединачну испоруку  

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
____________________________         ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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Партија 2, Угаљ мрко-лигнитни (комад) или еквивалент доње калоричне 
(топлотне) вредности минимално 15.000 kJ/kg. 
 

 
1 2 3 

 
4 
 

5 
 
6 
 

А 
Назив Јединица 

мере Количина 

Цена по 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Цена за 
150 тона 

без ПДВ-а 

Цена за 150 
тона са 
ПДВ-ом 

Б Угаљ мрко-лигнитни (комад) 
или еквивалент доње калоричне 

(топлотне) вредности 
минимално 15.000 kJ/kg. 

Тона 150     

 
 
Укупно понуђена цена без ПДВ-а: ___________________динара. 
 
 
Упутство за попуњавање табеле – образац структуре цене: 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
- у поље Б4. уписати понуђену цену по тони без ПДВ-а, са свим зависним трошковима 
набавке; 

 
- у поље Б5 / Укупно понуђена цена без ПДВ-а: уписати укупно понуђену цену набавке 
без ПДВ-а 
- у поље Б6 / Укупно понуђена цена са ПДВ-ом: уписати  укупно понуђену цену набавке 
са ПДВ-ом. 

 
 

Место и датум:    

_____________________  2019. године 
М.П. 

          _________________________   
  

   
  (потпис овлашћеног лица)  
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
Партија 2 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УГЉА 
За потребе Факултета техничких наука у Чачку 

 
Факултета техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу 
са седиштем у Чачку, улица Светог Саве 65, 
 ПИБ: 101123484,  Матични број: 07181779 
Број рачуна: 840-875666-84  Назив банке: Управа за трезор  
кога заступа: Проф. др. Данијела Милошевић, дипл. инж. инф. 
(у даљем тексту: купац) 
 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: продавац), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број:................................................... 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 

- да је купац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), на основу 
позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Купца дана 18.02.2019. године, спровео поступак за јавну набавку добара - 
угља у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1/2019; 
- да је Продавац  дана ____________2019. године, доставио понуду број 
_______________, за партију 2 која у потпуности испуњава захтеве купца из 
конкурсне документације и саставни је део овог уговора; 
-  да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде продавца 
и Одлуке о додели уговора број:___________________________ од __________2019. 
године, изабрао продавца за испоруку предметних добара. 
 
Предмет Уговора 

Члан 1. 
 Предмет Уговора је набавка добара - Угаљ мрко-лигнитни (комад) или  
еквивалент доње калоричне (топлотне) вредности минимално 15.000 kJ/kg за потребе 
Факултета техничких наука у Чачку за грејну сезону 2019/2020. године, по спроведеном 
поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1/2019 и Одлуци о додели уговора 
број_____ од _____2019. године, а у свему према условима из Техничке спецификације 
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и Понуде продавца број____________ од___________ године из наведене јавне 
набавке који представљају саставни део овог уговора. 
 
Врста, количина, динамика испоруке и цена 

Члан 2. 
Продавац се обавезује да испоручи угаљ – Угаљ мрко-лигнитни (комад) или  
еквивалент доње калоричне (топлотне) вредности минимално 15.000 kJ/kg у оквирној 
количини од 150 тона у току грејне сезоне 2019/2020 и другим карактеристикама из 
техничке спецификације. 

Члан 3. 
Продавац ће Купцу добра из члана 1. овог уговора испоручивати FCO 

магацини Купца, Факулет техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, Чачак. 
Трошкове испоруке сноси Продавац.  

Мерење ће се извршити на најближој колској ваги о трошку Продавца. 
Динамика испоруке уредиће се планом испоруке који ће се сачинити између 

купца и продавца при чему ће се водити рачуна о потребама купца тако да не дође до 
застоја или прекида обављања делатности купца као и о могућностима испоруке од 
стране продавца у појединим периодима грејне сезоне тј. важења овог уговора. 

Уговорне стране поштоваће утврђену динамику испоруке која се може мењати 
само услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети у тренутку 
закључења уговор,а  не зависе од воље уговорних страна. 
 

Члан 4. 
У случају не преузимања односно немогућности испоруке одређених 

количина угља у складу са предвиђеном динамиком непреузете односно 
неиспоручене обавезе ће се регулисати до краја уговорног периода, а ако је то могуће 
или постоје хитне околности уз прву наредну планирану испоруку. 

О настанку више силе или других оправданих разлога који онемогућавају 
преузимање односно испоруку добара уговорне стране су дужне да са међусобно 
благовремено обавештавају и то у року од најдуже 15 дана од дана наступања ових 
околности. 
 

Члан 5. 
Цена за испоручена добра из члана 2. овог уговора, по важећим ценама по 

спроведеном поступку јавне набавке мале вредности и по понуди продавца износи 
_________________динара по тони без ПДВ-а односно _______________динара по 
тони са ПДВ-ом што за укупно уговорену оквирну количину од 150 тона износи 
____________динара без ПДВ-а односно________________ динара са ПДВ-ом. 

Стварна купљена (испоручена) количина путем уговора по предметној 
јавној набавци може бити већа или мања од предвиђене оквирне количине, уз 
ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи 
износ процењене вредности јавне набавке за партију 1 од 
____________________ динара (попуњава наручилац), без ПДВ-а, закљученог 
уговора за цео период важења уговора, а по утврђеним јединичним ценама. 

У 2019 години набавка угља извршиће се до висине финансијских средстава 
предвиђених финансијским планом за 2019 годину. 
 

 
 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 1/2019 
Измена конкурсне документације од 22.02.2019. године 

34/38   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


