
 
JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE 

  •KOMUNALAC• 
BEČEJ,  LOVAČKA 5 

________________________________________________________________________________________ 

       

Број:    ЈН МВ 12/2017 
Дана:   05.10.2017.године 
 
На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 
124/2012, 14/2015  и  68/2015)  Комисија за јавне набавке врши  

 
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА  

Набавка садног материјала ЈН МВ 12/2017 

 
1. У позиву за подношење пунуда и у конкурсној документацији на страни 1/53, 

2/53, 3/53, 4/53, 15/53, 19/53, 30/53, 31/53, 32/53, 35/53,37/53, 39/53, 45/53, 
48/53, 49/53, 53/53  

мења  се заводни број: ЈН МВ 5/2017 
Након имене заводни број гласи: ЈН МВ 12/2017 

 
2. Мења се: Образац 12.  

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Р.бр Назив добра комада 
Јединична цена 

без ПДВ-а 
Цена без ПДВ-а 

1 2 3 4 3x4 

1. 
 

Ulmus pumila 
Сибирски брест 
Минимална висина: 2,50 м 
Минимални пречник: 2,50 
цм 
Старост: 1+1                                        

3.362 
 
 
 
 
 

  

Укупно без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Укупно са ПДВ-ом:  

 
                                                                                     Потпис понуђача 

 
М.П.   ___________________________ 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће унети понуђену 
јединичну цену са и без ПДВ-а, као и укупну цену, изражену у ДИНАРИМА, и тај 
податак оверити печатом и потписати у обрасцу на месту одређеном за то. 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са условима наведених у тачкама од 1 до 5 обрасца 



структуре цене. 
Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у 
противном понуда ће се одбити. 
 
Датум: ____. ____. 2017. године                                       Потпис овлашћеног лица            
 

                                                                                М.П           ___________________________ 

 

 
Након измене гласи: Образац 12.  
 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Р.бр Назив добра комада 
Јединична цена 

без ПДВ-а 
Цена без ПДВ-а 

1 2 3 4 3x4 

1. 
 

Ulmus pumila 
Сибирски брест 
Минимална висина: 2,50 м 
Минимални пречник: 2,50 
цм 
Старост: 1+2                                        

3.362 
 
 
 
 
 

  

Укупно без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Укупно са ПДВ-ом:  

   
                                                                                     Потпис понуђача 

 
М.П.   ___________________________ 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће унети понуђену 
јединичну цену са и без ПДВ-а, као и укупну цену, изражену у ДИНАРИМА, и тај 
податак оверити печатом и потписати у обрасцу на месту одређеном за то. 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са условима наведених у тачкама од 1 до 5 обрасца 
структуре цене. 
Понуђач је у обавези да искаже тражене податке из Обрасца структуре цене у 
противном понуда ће се одбити. 
 
Датум: ____. ____. 2017. године                                       Потпис овлашћеног лица            
 

                                                                                М.П           ___________________________ 

 
 
Комисија за јавне набавке 
документ је важећи без потписа и печата 
 
 


