
Јавно комунално предузеће 
„3.Октобар“ Бор 
Број:   69/8 
Датум:31.01.2020.године 
 
Комисија за јавну набавку добара- Набавка ветеринарских лекова , образована решењем 
бр.69/4 од 22.01.2020.године ЈНМВ 69/2020. 
                 Бор, 31.01.2020.године 

 
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
за јавну набавку добара- Набавка услуге техничког прегледа по партијама, ЈНМВ 69/2020. 
Комисија за јавну набавку образована Решењем  бр.69/4 од 22.01.2020.године, у року 
предвиђеном за достављање понуда, у складу са чланом 32.Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15), у вези са јавним позивом за достављање 
понуда у поступку јавне набавке - Набавка услуге техничког прегледа по партијама, ЈНМВ 
69/2020, свим заинтересованим лицима која су преузела конкурсну документацију доставља                                                                                                                         

ОБАВЕШТЕЊЕ 
Мења се конкурсна документација и то: 
 

- Образац структуре цене за Партију 1 и Партију 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Јавна набавка број 69/2020 

Назив понуђача: __________________________________________ 

Седиште (место, улица и број): ______________________________ 

 

ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  за Партију 1 

 
Редни 
број 

Назив 
Оквирна 
количина 

Јединична цена 
услуге без ПДВ-

а (динара) 

Јединична цена 
услуге са ПДВ-

ом (динара) 

1 2 3 4 5 

1 Путничка возила 12  
 

2 Теретна возила до 3,5 тоне 10  
 

УКУПНО динара без ПДВ:   

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  

УКУПНО динара са ПДВ:  

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора 
да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђени укупни износ цене 
покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке); уписати цене у динарима; 
прихватљива понуда мора да садржи све податке како је предвиђено у табели (табела 
мора бити у потпуности попуњена) 

- у колони 4  уписати јединичну цену услуга без ПДВ 

- у колони 5 уписати јединичну цену услуга са ПДВ 

- уписати и укупну цену без ПДВ, припадајући ПДВ и укупну цену са ПДВ у редовима 
предвиђеним зато. 

- уписати и укупну цену без ПДВ, укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну 
цену са ПДВ-ом у редовима предвиђеним 

Датум:    М.П.                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

               _____________________________ 

 

 

 

 

 

 



Јавна набавка број 69/2020 

Назив понуђача: __________________________________________ 

Седиште (место, улица и број): ______________________________ 

 

ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  за Партију 2 

 
Редни 
број 

Назив 
Оквирна 
количина 

Јединична цена 
услуге без ПДВ-

а (динара) 

Јединична цена 
услуге са ПДВ-

ом (динара) 

1 2 3 4 5 

1 Теретна возила преко 3,5 тоне 94  
 

2 Радне машине 15  
 

3 Трактори 6  
 

4 Прикључна возила-тракторске 

приколице 

4  
 

УКУПНО динара без ПДВ:   

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  

УКУПНО динара са ПДВ:  

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора 
да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђени укупни износ цене 
покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке); уписати цене у динарима; 
прихватљива понуда мора да садржи све податке како је предвиђено у табели (табела 
мора бити у потпуности попуњена) 

- у колони 4  уписати јединичну цену услуга без ПДВ 

- у колони 5  уписати јединичну цену услуга са ПДВ 

- уписати и укупну цену без ПДВ, припадајући ПДВ и укупну цену са ПДВ у редовима 
предвиђеним зато. 

- уписати и укупну цену без ПДВ, укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну 
цену са ПДВ-ом у редовима предвиђеним 

Датум:    М.П.                               Потпис овлашћеног лица понуђача 

               _____________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


