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Дел. бр. 862-09-305/2020 

Датум: 25.06.2020. 

- Измена и допуна конкурсне документације - 
 

У складу са чланом 63. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Предшколска установа „Наша радост“ 

врши измену конкурсне документације за јавну набавку, У-1.2.1/2020- услуге фиксне, мобилне телефоније и интернета. 

 

- Врши се измена на страни бр. 1 на следећи начин: 

 

Крајњи рок за достављање понуда   03.07.2020. године до 10:00 часова 

Јавно отварање понуда   03.07.2020. године у 10:30 часова 
 

- Врши се измена на страни бр. 19 тако што се у оквиру Критеријума за доделу оквирног споразума, у делу који се односи на методологију 

обрачуна, односно вредновања најповољније понуде за партију 1 - фксна телефонија додаје следећи текст у загради: 

 

„(заокруживање се односи и на цене и на пондере)“. 

 

- Врши се измена на страни бр. 20 тако што се у оквиру Критеријума за доделу оквирног споразума, у делу који се односи на методологију 

обрачуна, односно вредновања најповољније понуде за партију 2 - мобилна телефонија мења следећи текст: 

 

„Бодовање за ставке под ред. бр. 1 до ред. бр. 5 вршиће се према формули:  

 

20 x (најнижа понуђена цена/понуђена цена) 

Због применљивости формуле понуђени износ може бити минимално 0,01 динар“. 

 

У истом делу се брише следећи текст: 

„ 
Бодовање за ставку под ред. бр. 5 вршиће се тако што: 
 



 

2/5 

 

Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица 

NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka 

Predškolska ustanova „NAŠA RADOST”Subotica 
Matični broj: 08067783 

PIB: 100960649 

Žiro-račun: 840-402667-68 

Šifra delatnosti: 8891 

 
Понуђач који понуди достављање извештаја добија максималaн број пондера (20), док Понуђач који не понуди достављање извештаја добија – број 

пондера (0)“. 
 

- Врши се измена на страни бр. 29 тако што се у оквиру Образца структуре цена са упутством како да се попуни, у делу који се односи на за 

партију 2 - мобилна телефонија, брише део текста испод табеле: 

 

„Уколико је у пољу јединична цена уписано „0,00“ динара тумачиће се као да је предметна позиција понуђена без наканде. 

Уколико је у пољу јединична цена уписано „/“ или је оставњено празно поње и сл. тумачиће се да Понуђач предметну позицију не нуди и понуда ће 

се одбити као неприхватљива“. 

 
- Врши се измена на страни бр. 54 тако што се у оквиру Модела оквирног споразума за партију три - услуге интернета, у чл. 4. модела 

оквирног споразума додаје у табелу рубрика под ред. бр. 41.  

 

Врши се измена на страни бр. 60 тако што се мења седећи текст: 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 03.07.2020. године до 10:00 часова. 

 

У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Ради лакшег сналажења Наручилац ће објавити текст конкурсне документације са горе наведеним измена. 

 

Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. У-1.2.1/2020- услуге фиксне, мобилне телефоније и интернета биће објављена на сајту 

Наручиоца и на Порталу јавних набавки. 

 

                                                                                                 Комисија за јавну набавку 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТBОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Назив понуђача : ____________________________________________________________ 

 

Број понуде :  ______________________  Датум : ____________________________________ 

 

Ред 

бр. 

 

Назив добра 

Јед. 

мере Количина 

Јед. цена 

без ПДВ-

а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Стопа 

ПДВ-а (%) 

Јед. 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 (4х5) 7 8 9 (4х8) 

 

1. 
ГАРДЕРОБЕР ДЕЧЈИ СА 8 КРИЛА (Према опису из III 

Поглавља техничка спецификација) 
ком 16 

     

 

2. 
ГАРДЕРОБЕР ДЕЧЈИ СА 8 КРИЛА (Према опису из III 

Поглавља техничка спецификација) 
ком 12 

     

3. 
ПУЛТ ЗА ПРЕПОВИЈАЊЕ БЕБА (Према опису из III 

Поглавља техничка спецификација) 
ком 6 

     

4. 
ДЕЧЈА СТОЛИЦА СА РУКОНАСЛОНОМ (Према 

опису из III Поглавља техничка спецификација) 
ком 42 

     

5. 
СТОЛИЦА ЗА ВАСПИТАЧЕ (Према опису из III 

Поглавља техничка спецификација) 
ком 14 

     

6. 
ДЕЧЈА СТОЛИЦА НАТУР Н36 ЦМ (Према опису из III 

Поглавља техничка спецификација) 
ком 138 

     

7. 
ЗИДНА ПОЛИЦА ЗАТВОРЕНА (Према опису из III 

Поглавља техничка спецификација) 
ком 5 

     

8. 
КОМОДА СА КУТИЈАМА (Према опису из III 

Поглавља техничка спецификација) 
ком 14 

     

9. 
КРЕВЕТИЋ ЗА БЕБЕ ЈАСЛЕНИ (Према опису из III 

Поглавља техничка спецификација) 
ком 10 

     

10. 
ОРМАР ЗА ДИДАКТИЧКА СРЕДСТВА (Према опису 

из III Поглавља техничка спецификација) 
ком 7      

11. ОРМАРИЋ НИСКИ 105*41*100 ЦМ (Према опису из III ком 9      
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Поглавља техничка спецификација) 

12. 
СТО ДЕЧЈИ ШЕСТОСЕД 120*80*56 ЦМ (Према опису 

из III Поглавља техничка спецификација) 
ком 30      

13. 
СТО ЗА ВАСПИТАЧА СА ТРИ ФИОКЕ И 

ЦЕНТРАЛНИМ ЗАКЉУЧАВАЊЕМ (Према опису из 

III Поглавља техничка спецификација) 
ком 6      

14. 
КОМБИНОВАНА КОМОДА (Према опису из III 

Поглавља техничка спецификација) 
ком 8      

15. 
ОРМАР ДВОКРИЛНИ СА ПОЛИЦАМА (Према опису 

из III Поглавља техничка спецификација) 
ком 

11      

16. 
КУТАК - КУХИЊА СА ПОЛИЦАМА 110*41*110 

ЦМ(Према опису из III Поглавља техничка 

спецификација)  

ком 
7      

17. 
КУТАК ФРИЗЕРСКИ САЛОН СА ОГЛЕДАЛОМ, 

ОТВОРЕНИМ ПОЛИЦАМА И ФИОКАМА (Према 

опису из III Поглавља техничка спецификација) 

  

ком 7      

18. 
КОМОДА СА 2 КРИЛА (Према опису из III Поглавља 

техничка спецификација) 
ком 

14      

19. 
ОТВОРЕНА КОМОДА СА 4 ПОКРЕТНЕ КУТИЈЕ -  
(Према опису из III Поглавља техничка спецификација) 

ком 
12      

20. 
КОМОДА СА 2 КРИЛА (Према опису из III Поглавља 

техничка спецификација) 
ком 

11      

21. 
КУХИЊСКИ ВИСЕЋИ ЕЛЕМЕНТ (Према опису из III 

Поглавља техничка спецификација) 
ком 

2      

22. 
КУХИЊСКИ ДОЊИ ЕЛЕМЕНТ СА РАДНОМ 

ПЛОЧОМ (Према опису из III Поглавља техничка 

спецификација) 

ком 
1      

23. 
КУХИЊСКИ ЕЛЕМЕНТ СА ФИОКАМА  

(Према опису из III Поглавља техничка спецификација) 
ком 

1      

24. 
СУДОПЕРА ДУПЛА СА МЕСТОМ ЗА ЦЕЂЕЊЕ 

(Према опису из III Поглавља техничка спецификација) 
ком 

1      

25. ГАРДЕРОБНИ ОРМАР ДИМЕНЗИЈА (Према опису из ком 3      
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III Поглавља техничка спецификација) 

26. 
ОРМАР ЗА САНИРАТИЈУ 80*48*186 ЦМ (Према 

опису из III Поглавља техничка спецификација) 
ком 

2      

27. 
КРЕВЕТ ЗА ДЕЦУ СА ДУШЕКОМ И НАВЛАКОМ -

пластични (Према опису из III Поглавља техничка 

спецификација) 

ком 
158      

                                                                                        УКУПНО БЕЗ ПДВ-а  

                                                                                        ВРЕДНОСТ  ПДВ-а  

                                                                                        УКУПНО СА ПДВ-ом  

 

Напомена: Добра наведена у табели морају у свему одговарати поставњеним захтевима наручиоца наведем у поглавњу III - Техничка 

спецификација. У цену морају бити укључени сви зависни трошкови које је понуђач имао у реализацији предметне набавке. Цена дата у табели 

представља цену коју ће наручилац исплатити понуђачу чија понуда буде изабрана као најповољније, те уколико понуђач фактурише доданте 

трошкове исти неће бити признати, а самим тим их ни Наручилац неће платити. Осим тога уколико понуђач на некој од позиција не упише цену или 

упише цену која износи 0,00 динара таква понуда неће бити узета у разматрање, односно сматраће се неприхватљивом. 

 

 

                                                            Датум                                                                                                    Понуђач   

                                            ________________________                         М.П                             ________________________             

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну и укупну цену са и без ПДВ-а, изражену у ДИНАРИМА по 

јединици мере, 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 применом начина обрачуна трошкова. 

Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 

из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде  

 


