
 
УНИВЕРЗИТЕТ  У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ 

 
У складу са чланом 63. став 1 и 5. Закона о јавним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/12, бр. 
14/15 ) и Конкурсне докуметације за јавну набавку мале вредности-набавка електричне енергије бр. 
04/2015  наручилац Факултет безбедности доноси 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 
ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

за јавну набавку мале вредности-набавка електричне енергије бр. 04/2015 
 

Наручилац: “Универзитет у Београду Факултет безбедности“ 

Адреса: Господара Вучића бр. 50, 11000 Београд. 

Интернет страница: www.fb.bg.ac.rs 

 

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке: Електрична енергија. 

 

1. На страни 14. и 15. Конкурсне документације део  "II Избрани понуђач се обавезује да 
наручиоцу преда", мења се тако да се уместо банкарске гаранције понуђач обавезује да 
достави приликом потписивања уговора, на име средстава финансијског обезбеђења уговора, 
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, 
са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са 
клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на име доброг извршења посла, као и картон 
депонованих потписа. 
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи 
у меничном овлашћењу - писму. 
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за 
коначно извршење свих уговорених обавеза. 
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном 
промету („Службени лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС", бр. 43/2004 и 
62/2006, 111/2009-др.закон и 31/2011). 

 

2.  На страни 29. у делу "XIV – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ" мења се постојећа тебела са табелом у наставку: 

Електрична 
енергија 

Јед.мере 
Процењене 

количине 

Јединичн

а цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а  

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

 Р.Б. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

1. 
Активна 
енергија 

JT 

kWh 64075     

У К У П Н О:   

 



3.  На страни 32., Члан 3. се мења у делу: 

"Понуђач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за 1 kWh за све буџетске 
кориснике изврши по цени одређеној понудом Понуђача од категорије потрошње: 
Ниски напон-Активна ВТ за 1 kWh по јединичној цени од ______________ без ПДВ-а; 
Ниски напон-Активна НТ за 1 kWh по јединичној цени од ______________ без ПДВ-а; 
Ниски напон-Реактивна енергија за 1 kVArh по јединичној цени од _______без ПДВ-а; 
Ниски напон-Обрачунска снага за 1 kW по јединичној цени од ___________ без ПДВ-а; 
Широка потрошња–Виша тарифа (ВТ) за 1 kWh по јединичној цени од ________без ПДВ-а; 
Широка потрошња–Нижа тарифа (НТ) за 1 kWh по јединичној цени од ________ без ПДВ-а; 
Широка потрошња – ЈТ/ДУТ за 1 kWh по јединичној цени од ________ без ПДВ-а; 
Цена је фиксна за уговорени период испоруке." 

са: 

"Понуђач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за 1 kWh за све буџетске 
кориснике изврши по цени одређеној понудом Понуђача од категорије потрошње: 

• Широка потрошња – ЈТ за 1kWh по јединичној цени од ________ без ПДВ-а; 

Цена је фиксна за уговорени период испоруке. 

 

4.  Рок за подношење понуда се продужава па уместо рока предвиђеног на страни 10. конкурсне 
документације (20.03.2015. године до 14 часова), рок се продужава тако да се понуде подносе до 
24.03.2015. године до 14 часова. Отварање понуда је истог дана у 14.15 часова. 

 

Лице за контакт: Душко Ђуричин, е-mail: djuricin@fb.bg.ac.rs 

 


