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     Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 

Број: V-404-1/2018-17 

Дана: 16.04.2018. године 

        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радови – ИЗГРАДЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ 

У КИКИНДИ – ФАЗА 1   JН 17/2018 врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
У делу  
2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОКА И  МЕСТА ИСПОРУКЕ, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ИСПОРУКЕ И СЛ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

На страни 101 од 168 

УМЕСТО  

 
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

1 АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА    

2 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ    

3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ    

4 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ    

5 ПРИЛАЗНИ ПУТ ТК КАБЛОВА    

6 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ    

7 ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА    

8 УКУПНО (1+2+3+4+5+6)    

ПДВ 20%:    

УКУПНО СА ПДВ:    

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
-   у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 
јавне набавке; 
-   у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 
-  у колони 7. 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 5.)  са траженим 
количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета 
набавке без ПДВ-а. 
-  у колони 7. 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 
6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);  
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
                                                                                                                             

ПОНУЂАЧ 

 Место и датум:                              

                                                                                                          (потпис овлашћеног лица) 

                       М.П. 
                 

 

 

 

 

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ 
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

1 АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИЈА    

2 ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ    

3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ    

4 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ    

5 ПРИЛАЗНИ ПУТ ТК КАБЛОВА    

6 МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ    

7 ПРОТИВ ПОЖАРНА ЗАШТИТА    

8 УКУПНО (1+2+3+4+5+6+7)    

ПДВ 20%:    

УКУПНО СА ПДВ:    

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
-   у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 
јавне набавке; 
-   у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 
-  у колони 7. 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 5.)  са траженим 
количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета 
набавке без ПДВ-а. 
-  у колони 7. 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 
6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);  
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

                                                                                                                              

ПОНУЂАЧ 

 Место и датум                                 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица) 

                       М.П. 
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                                                                                                           Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 
Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 

 


