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Комисија за јавну набавку добара -Набавка резервних делова по партијама, ЈН 5/2018-II 
фаза квалификационог поступка, образована решењем бр.5/2 од 14.03.2018.године ЈН 
5/2018. 
 
Бор,20.03.2018.године 
 
 
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
за јавну набавку добара- Набавка резервних делова по партијама, ЈН 5/2017-II фаза 
квалификационог поступка 
 
Комисија за јавну набавку образована решењем бр.5/2 од 14.03.2018.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 резервних делова по партијама, ЈН 5/2018-II 
фаза квалификационог поступка, свим лицима којима је призната квалификација 
доставља  
 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку резервних делова по партијама, ЈН 
5/2018-II фаза квалификационог поступка, и то:  
 

• ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ЗА ПАРТИЈУ 1 СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ ПОПУЊАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3. ИЗМЕЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за Партију 1 СА УПУТСТВОМ КАКО СЕ 
ПОПУЊАВА 

Предмет ЈН Количина Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична цена 
са ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

MERCEDES ATEGO 2628 број шасије:WDB9506021K792841  , број мотора: 90692600278559 

Регулатор напона 

алтернатора 24V(FOOM 

145256 BR 28-H1)1 

2     

Ротор алтернатора 24 V 1     

УКУПНО:   

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 
предмет јавне набавке; 
▪ у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне 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.) 
са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом. 

Датум: М.П. Потпис понуђач 

 


