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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

                                                                        

 

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-35-5/18-IV сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 ЗА ЈН МВ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА-НАБАВКЕ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 БРОЈ 404-35/18-IV 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

Адреса Главна 107, Рума 

Телефон број 022/479-070 

Интернет страница www.ruma.rs 

Набавка број 404-35/18-IV 

Позив број 404-35-6/18-IV 

Конкурсна документација број 404-35-7/18-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 
www.ruma.rs 

17.04.2018.г 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-35-8/18-IV 

ДАТУМ 19.04.2018.г 

Врши се измена следећих делова- 

Прилог 8 -Образац структуре цене са упутсвом како да се попуни 
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Прилог 8 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Р. 

БР. 

Предмет 

јавне 

набавке 

Процењена количина 

на годишњем нивоу 

(јединица мере 

KWh) 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

за 

процењене 

количине 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

за 

процењене 

количине 

 1 2 3 4 5 6 

1 Електрична 

енергија ВТ  

76.887,40     

2 Електрична 

енергија НТ  

6.710,80 
    

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 сваку врсту добара 

предметне јавне набавке;  

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,за сваки врсту добара 

предметне јавне набавке;  

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за за сваку врсту добара предметне 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 за обе фазе. 

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку врсту добара 

предметне 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 вредност предмета набавке са ПДВ-ом за обе фазе. 

 

Напомена: 



               ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

               ГЛАВНА 107; 22400 РУМА 

                                                                                                                    ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

 

3/5 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

1. Податак Укупна цена без ПДВ-а за процењене количине, служи само за рангирање 

понуда по критеријуму најнижа понуђена цена. 

2. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне и служе само за 

израчунавање укупне цене. 

3. Стварне количине ће бити дефинисане појединачним уговорима или наруџбеницама 

након потписивања оквирног споразума. 

4. Уговарање се врши на основу јединичних цена из понуде ( која је саставни део оквирног 

споразума) и количина из обострано потписаних појединачних уговора или 

наруџбеница до укупне вредности оквирног споразума од 4.198.556 динара 

 

 МЕСТО; ________________________ 

ДАТУМ; _________________ 2018,г. 

 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П 
 

 

 

 

 

У прилогу вам достављамо Измењен Прилог 8  

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама и допунама 

конкурсне документације 
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Прилог 8 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Р. 

БР. 

Предмет 

јавне 

набавке 

Процењена количина 

на годишњем нивоу 

(јединица мере 

KWh) 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

за 

процењене 

количине 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

за 

процењене 

количине 

 1 2 3 4 5 6 

1 Електрична 

енергија ВТ  

76.887,40     

2 Електрична 

енергија НТ  

6.710,80 
    

3 Електрична 

енергија ЈТ 

147.101 
    

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 сваку врсту добара 

предметне јавне набавке;  

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,за сваки врсту добара 

предметне јавне набавке;  

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за за сваку врсту добара предметне 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 за обе фазе. 

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку врсту добара 

предметне 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 вредност предмета набавке са ПДВ-ом за обе фазе. 
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Напомена: 

5. Податак Укупна цена без ПДВ-а за процењене количине, служи само за рангирање 

понуда по критеријуму најнижа понуђена цена. 

6. Количине наведене у техничкој спецификацији су оквирне и служе само за 

израчунавање укупне цене. 

7. Стварне количине ће бити дефинисане појединачним уговорима или наруџбеницама 

након потписивања оквирног споразума. 

8. Уговарање се врши на основу јединичних цена из понуде ( која је саставни део оквирног 

споразума) и количина из обострано потписаних појединачних уговора или 

наруџбеница до укупне вредности оквирног споразума од 4.198.556 динара 

 

 МЕСТО; ________________________ 

ДАТУМ; _________________ 2018,г. 

 

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П 
 


