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ИЗМЕНА  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
 

 На основу члана 63. Став 1. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) ), наручилац, 
мења део текста  у конкурсној документацији утолико што у Обрацсу струкуре цене са упутсвом за 
попуњавање у табели у колони 2. (количина)  уместо ''12.000л'' треба да стоји ''5.000л''. 
 
 
 

Образложење 
 
 
 У поступку спровођења поступка јавне набавке под бр:404-15/16-02, комисија Наручиоца 
констатовала је да је у конкурсној документацији дошло до техничке омашке приликом састављања на 
начин како је то напред описано, те је у складу са ЗЈН, Конкурсном документацијом и објављеним 
јавним позивом извшена измена конкурсне документације. Иста ће бити објавњена на Порталу Јавних 
набавки и интернет страни наручиоца. 
 Нови текст Обрасца структуре цене са упутсвом како да се попуни дат у прилогу је саставни део 
конкурсне докуентције и понуђачи су дужни да своју понуду искажу у складу са њим. 
  
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        



 
 

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

За јавну набавку мале вредности – Набавка горива (бензина и дизел горива) за превозна 
средства, бр.1/2016. 

 
 

ОПИС - Набавка горива Количин
а Јединична 

цена без ПДВ-а  

no литру 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом политру 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом

Р.Б. 1 2 3 4 5   (2x3) 6 (2x4)
1. Евро дизел 5.000 л.     
У К У П Н О :    

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
У колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предметјавне набавке; 
У колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предметјавне набавке; 
У колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 
У колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 
јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) сатраженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом. 

 
 
 
Датум: ___________________  М.П.        _______________________ 

             
                                                                                                       Потпис овлаћеног лица 

 
 

 
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. 
 
Свака ставка кз структуре цене мора бити попуњена у супротом понуда he бити одбијена као 
неприхватљива. 

 
 

 
 

 
Конкурсна документација за ЈНМВ број 1/2016 

- набавка горива за превозна средства 
страна 25 од 32 


