
На основу члана 115. закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 – у даљем тексту Закон), Уговора о набавци електричне енергије са попуним 

снабдевањем за потребе Студентског центра у Крагујевцу бр. 39 од 11.01. 2019. године 

закљученим са снабдевачем, ЈП ЕПС Београд - Стари Град, ул. Балканска бр. 13, а у вези 

Анекса бр. I тог уговора који се потписује са снабдевачем, дана 29.10.2019. године доносим  

 

ОДЛУКУ 

о измени уговора о јавној набавци 

 

1. НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА 

Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића број 1, 34000 Крагујевац. 

Интернет страница наручиоца је www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА  Просвета 

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

      Предмет јавне набавке је јавна набавка добара (број Д-03/18) под називом: Набавка 

електричне енергије са потпуним снабдевањем за потребе Студентског центра у Крагујевцу.  

Назив и ознака из општег речника набавки:  

09310000 Електрична енергија 

4. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Предметна јавна набавка спроведена је у отвореном поступку јавне набавке, у складу са 

одредбама члана 32. Закона о јавним набавкама («Сл.гласник РС», бр. 124/12,14/15 и 68/15). 

5. ВРЕДНОСТ УГОВОРА  

Уговорена вредност за набавку предметних добара износи: 8.167.640,00 без ПДВ-а и 

9.801.168,00 са ПДВ-ом. 

6. ВРЕДНОСТ УГОВОРА СЕ НЕ МЕЊА АНЕКСОМ 

7. ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА 

 У текућој години започети су радови на  изградњи четвртог павиљона Студентског 

центра у Крагујевцу, који су сада у завршној фази. За предметне радове, Студентски центар у 

Крагујевцу има важећу грађевинску дозволу, локацијске услове и услове за прикључење.  

Инвеститор предметних радова је Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

републике Србије, а корисник новоизграђеног објекта у складу са законом је Студентски 

центар у Крагујевцу.  

На основу Споразуму о финансирању пројекта изградње IV павиљона студентског дома у 

Крагујевцу, обавеза Студентског центра у Крагујевцу је финансирање трошкова комуналних 

прикључака. 

 Студентски центар у Крагујевцу има Решење о одобрењу за прикључење број 

188693-19/4 од 25.06.2019. године (Изградња електро прикључка за прикључење на 

дистрибутивни систем електричне енергије  - изградња електроенергетских објеката за 

повећање снаге на ЕД броју 25431236 са 120 kW објекта за становање заједнице – IV 

павиљон студентског дома, објекат 1 и нов прикључак за лифт за павиљон IV објекат 5 у 

улици Војводе Путника 58 у Крагујевцу на КП број 3132/1 КО Крагујевац 3), издато од стране 

ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Крагујевац и Уговор о изградњи 

електроенергетског објекта за повећање снаге са 120 kW на 180 kW на ЕД броју  25431236 и 

нов прикључак за павиљон IV објекат 5 (дел. број установе 30.07.2019. године.  

О спроведеним радовима и испоштованим одредбама уговора од стране ЕПС Дистрибибуција, 

Огранак Електродистрибуција Крагујевац је сачињен записник о контроли мерног места – 

полуиндиректно и индиректно мерење К-1/1 (деловодни број 4490 од 15.10.2019. године). 

 Да би процедура била завршена и предметни прикључак на четвртом павиљону 

био прикључен на електроенергетску мрежу, неопходно је да се са организацијом ЈП 

Електропривреда Србије Београд, ЕПС Снабдевање потпише анекс Уговора о набавци 

електричне енергије са попуним снабдевањем за потребе Студентског центра у Крагујевцу бр. 

39 од 11.01. 2019. године  и изврши додавање мерног места са ЕД бројем 5185990607. 

 Са изнетих разлога, наручилац доноси ову одлуку о измени уговора о јавној 

набавци у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и потписује Анекс бр. I основног 

Уговора о набавци електричне енергије са потпуним снабдевањем, у установи заведено 

деловодни број 39 од 11.01.2019. године и код снабдевача деловодни број 18.01-19563/1-19 

од 14.01.2019. године. Сви остали елементи основног уговора са снабдевачем остају 

непромењени. По потписивању анекса основног уговора, снабдевач ЕПС Снабдевање, има 

обавезу да достави анекс основног уговора  оператору система ЕПС Дистрибуција. 

  

У Крагујевцу, дана 29.10.2019. године                        Студентски центар Крагујевац 

______________________________ 

  директор, др Млађан Димитријевић 


