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Напомена: 
Измена и допуна конкурсне документације садржи 3 стране (страна 1 - 3). 
Напомена: 
У продужетку Измене и допуне конкурсне документације садржан је Измењени 
позив за подношење понуде у поступку јавне набавке добра - набавка електричне 
енергије за потребе Универзитета уметности у Београду (страна 4 - 6) у складу са 
Изменом и допуном конкурсне документације. 
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 
68/15, у даљем тексту: Закон), Одлуке Ректора бр. 15/4 од 26.01.2016. године о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1/2016 и  Решења бр. 15/5 од 
26.01.2016. године о образовању комисије за спровођење јавне набавке мале вредности 
бр. 1/2016, припремљена је: 

 
ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
за јавну набавку мале вредности добра– набавка електричне енергије за потребе 

Универзитета уметности у Београду 
ЈН бр. 1/2016   

 
 

 
1. У Поглављу V Упутство понуђачима како да сачине понуду Тачка 4. Начин 

подношења понуде став 1. мења се и гласи:  
«Понуђач треба да достави понуду у писаном облику, радним данима од 9 до 16 часова, 
личном доставом или путем поштанске препоручене пошиљке, закључно са даном 
04.02.2016. године до 12 часова, на адресу Универзитетa уметности у Београду, ул. 
Косанчићев венац 29, 11000 Београд, са назнаком „Понуда за јавну набавку мале 
вредности добра – набавка електричне енергије за потребе Универзитета 
уметности у Београду бр. 1/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра 
благовременом ако је наручиоцу поднета до 04.02.2016. године и најкасније до 12:00 
часова.“ 
 

2. У Поглављу V Упутство понуђачима како да сачине понуду Тачка 10. Начин и 
услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи 
прихватљивост понуде  Подтачка 10.1. Захтеви у погледу начина испоруке, рока 
и услова плаћања став 6. мења се и гласи: 

«Продавац у рачуноводственој исправи, која мора бити подобна за плаћање према 
прописима Републике Србије, посебно исказује цену продате електричне енергије са 
трошковима балансирања, трошкове коришћења преносног и дистрибутивног система 
(мрежарина), трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 
енергије, износ акцизе за утрошену електричну енергију, односно порез на додату 
вредност.» 
 

3. У Поглављу V Упутство понуђачима како да сачине понуду Тачка 11. Валута и 
начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди став 6. мења се 
и гласи: 

„Трошкове приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система (мрежарина), 
трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и износ 
акцизе за утрошену електричну енергију, продавац ће у оквиру рачуна, фактурисати 
купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за место примопредаје купца, и 
то на следећи начин: 
а) за приступ систему преноса електричне енергије – према важећој (у периоду 
обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за 
пренос електричне енергије ("Службени гласник РС" бр. 93/12, 123/12 и 116/14); 
б)  за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије – према важећој (у 
периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа 
систему за дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног 
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друштва за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја 
купца („Службени гласник РС“ бр. 105/12, 84/13, 87/13, 143/14 и 65/15); 
в) за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије – према важећој 
Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије 
("Службени гласник РС" бр. 8/13),  
г) износ акцизе за утрошену електричну енергију - у складу са одредбама Закона о 
акцизама ("Службени гласник РС" бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 
43/2004, 55/2004,135/2004, 46/2005, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 
101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 142/2014, 55/2015 и 103/2015).“ 
 

4. У Поглављу VIII Модел уговора ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ члан 4. став 4. 
мења се и гласи: 

„У цену из става 1. овог члана урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати 
трошкови услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система, 
трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, износ 
акцизе за утрошену електричну енергију и порез на додату вредност који се 
обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна 
Добављача.“ 
 

5. У Поглављу VIII Модел уговора ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ члан 4. став 5. 
мења се и гласи: 

„Добављач се обавезује да трошкове услуге приступа и коришћења преносног и 
дистрибутивног система, односно трошкове накнаде за подстицај повлашћених 
произвођача електричне енергије и износ акцизе за утрошену електричну енергију 
фактурише у оквиру рачуна, сваког месеца, на основу обрачунских величина за местo 
примопредаје купца, и то на следећи начин:  
а) за приступ систему преноса електичне енергије – према важећој (у периоду 
обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа систему за 
пренос електричне енергије ("Службени гласник РС" бр. 93/12, 123/12 и 116/14); 
б)  за приступ систему за дистрибуцију електичне енергије – према важећој (у 
периоду обрачуна) Одлуци о утврђивању методологије за одређивање цене приступа 
систему за дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног 
друштва за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја 
купца („Службени гласник РС“ бр. 105/12, 84/13, 87/13, 143/14 и 65/15); 
в) за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије – према важећој 
Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије 
("Службени гласник РС" бр. 8/13),  
г) износ акцизе - у складу са одредбама Закона о акцизама ("Службени гласник РС" бр. 
22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004,135/2004, 46/2005, 61/2007, 
5/2009, 31/2009, 101/2010,  43/2011, 101/2011, 93/2012, 119/2012, 47/2013, 142/2014, 
55/2015 и 103/2015).“ 
 

6. У Поглављу VIII Модел уговора ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ члан 8. став 2. 
мења се и гласи: 

«Продавац у рачуноводственој исправи, која мора бити подобна за плаћање према 
прописима Републике Србије, посебно исказује цену продате електричне енергије са 
трошковима балансирања, трошкове коришћења преносног и дистрибутивног система 
(мрежарина), трошкове накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне 
енергије, износ акцизе за утрошену електричну енергију, односно порез на додату 
вредност.» 
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ИЗМЕЊЕНИ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
ЗА ПОТРЕБЕ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 

ЈН БР. 1/2016   
Редни број јавне набавке мале вредности 1/2016 

 
Универзитет уметности у Београду, Косанчићев венац 29, као наручилац у смислу 
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем 
тексту: Закон), (у тексту: наручилац) обавештава понуђаче да је дошло до измене 
позива за подношење понуда за јавну набавку мале вредности: набавка добра – 
набавка електричне енергије за потребе Универзитета уметности у Београду, у 
складу са Изменом и допуном конкурсне документације. 
 

ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 09310000 – 
електрична енергија. 

 
Измењена и допуњене конкурсна документација доступна је на сајту Универзитета 
уметности у Београду: 

 www.arts.bg.ac.rs  
и на Порталу јавних набавки. 
 

1. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и 
морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке. 
Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 04.02.2016. године и 
најкасније до 12:00 часова.  
Понуђачи подносе понуде радним данима од 9 до 16 часова личном доставом на адресу 
Универзитета уметности у Београду или препорученом поштанском пошиљком, 
закључно са даном 04.02.2016. године до 12 часова, са назнаком „Понуда за јавну 
набавку мале вредности добра – набавка електричне енергије за потребе Универзитета 
уметности у Београду бр. 1/2016 – не отварати“. Понуда се подноси затворена на начин 
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте обавезно назначити назив, седиште и лице за контакт понуђача. 
Благовременом понудом ће се сматрати понуда понуђача која је поднета наручиоцу до 
04.02.2016. године до 12 часова. Све неблаговремено поднете понуде, по окончању 
поступка отварања понуда, Комисија за јавне набавке наручиоца ће вратити неотворене 
понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.  
Одговарајућом понудом ће се сматрати понуда која је благовремена и за коју је 
утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације; 
Прихватљивом понудом ће се сматрати понуда која је благовремена, коју наручилац 
није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити 
условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене 
вредности јавне набавке. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
Све понуде које су поднете супротно забрани из члана 87. става 4. Закона о јавним 
набавкама биће одбијене. 

http://www.arts.bg.ac.rs/
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2. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, односно 04.02.2016. 
године у 13 часова, у Ректорату Универзитета уметности у Београду, улица 
Косанчићев венац 29.  
 

3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена 
цена“. 
 

4. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА  

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, али у поступку 
отварања понуда може активно учествовати само овлашћени представник понуђача 
који је дужан да, пре почетка отварања, кoмисији поднесе овлашћење за учешће у 
поступку отварања понуда. 
 

5. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ 
ПОНУДЕ 

Одлука о  избору најповољније понуде биће донета у року од 10 (десет) дана од дана 
отварања понуда. 
 

6. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
Даниела Ћетковић, стручни сарадник за правне послове. Додатне информације се могу 
добити на мејл адресу daniela.cetkovic@arts.bg.ac.rs или на факс 011/2629-785. 
 

mailto:daniela.cetkovic@arts.bg.ac.rs



