
 

У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, брoj 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позивом за подношење понуда за јавну 

набавку мале вредности добара, брoj 404-2/49Д-2019-28 – набавка рачунара, 

Kомисија за предметну јавну набавку обавештава сва заинтересована лица да је 

извршена: 

 

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 2: 

 

 

• На страни 41 од 78 за Партију 2 – Грађевинска столарија 

У Табели Техничка спецификација добара у колони 2 уписано је:  

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА  

 

Партија 2 – Грађевинска столарија 

Ред. 

бр. 

Опис радова Јед. 

мере 

Процењена 

количина 

Цена по 

јединици 

мере 

Укупна цена без 

ПДВ (4*5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Прозор ПВЦ 1400/1360мм 

двокрилни десни 

ком 1   

2 Прозор ПВЦ 600/700мм 

једнокрилни  леви 

ком 1   

3 Прозор ПВЦ 1800/1380мм 

двокрилни десни 

ком 1   

4 Прозор двокрилни ПВЦ 

80/140 

ком 5   

5 Прозор двокрилни 97/188цм ком 1   

6 Прозор ПВЦ 

четверокрилни123/407цм 3+1 

ком 1   

7 Прозор ПВЦ 

трокрилни123/228цм 2+1 

ком 1   

8 Собна врата бела медијапан 

90/205/25цм 

ком 1   

9 Собна врата бела медијапан 

80/205/15цм 

ком 1   

10 Собна врата бела медиј. са 

стаклом 90/229/25 цм 

ком 2   

11 Собна врата 80/205 медијапан ком 2   



 

 
 

12 Прозор 130/120 ПВЦ 

једнокрилни десни 

ком 1   

Укупна понуђена цена добара без ПДВ   

ПДВ ____% Износ   

Укупна понуђена цена добара са ПДВ   

 

 треба да пише: 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА  

Партија 2 – Грађевинска столарија 

Ред. 

бр. 

Опис радова Јед. 

мере 

Процењена 

количина 

Цена по 

јединици 

мере 

Укупна цена без 

ПДВ (4*5) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Прозор ПВЦ, трокоморни 

профил, 140/136цм, двокрилни 

десни 

ком 1 
  

2 

Прозор ПВЦ, трокоморни 

профил, 60/70цм, једнокрилни  

леви 

ком 1 
  

3 

Прозор ПВЦ, трокоморни 

профил, 180/138цм, двокрилни 

десни 

ком 1 
  

4 

Прозор ПВЦ, трокоморни 

профил, 80/140цм, двокрилни 

десни 

ком 5 
  

5 

Прозор ПВЦ двокрилни, 

трокоморни профил,  188 

/97цм десни 

ком 1 
  

6 

Прозор ПВЦ трокоморни 

профил, четвoрокрилни 

407/123цм, три крила су 

фиксна, једно се отвара на 

десну страну 

ком 1 
  

7 

Прозор ПВЦ трокоморни 

профил, трокрилни 228/123цм, 

два крила су фиксна,  једно се 

отвара на десну страну 

ком 1 
  

8 Прозор 130/120цм  ПВЦ 

трокоморни профил, 
ком 1 

  



 

 
 

једнокрилни десни 

9 
Собна врата бела медијапан 

80/205/15цм десна 
ком 1 

  

10 
Собна врата 80/205/15цм 

медијапан десна 
ком 2 

  

11 
Собна врата бела медијапан 

90/205/25цм десна  
ком 1 

  

12 

Улазна врата ПВЦ 

трокоморни профил, 

једнострука лева 110/210цм/25 

ком 1   

13 

Улазна врата ПВЦ 

трокоморни профил, 

једнострука лева 110/210/25цм 

ком 1   

14 

Улазна врата ПВЦ 

трокоморни профил, 

једнострука лева 110/210/25цм 

ком 1   

15 

Улазна врата ПВЦ 

трокоморни профил, 

једнострука лева 110/210/25цм 

ком 1   

Укупна понуђена цена добара без ПДВ   

ПДВ ____% Износ   

Укупна понуђена цена добара са ПДВ   

 

Прилог: Измењена страна 41 и 42 од 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Измењене стране број 41 и 42 од 78 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА  

Партија 2 – Грађевинска столарија 

Ред. 

бр. 

Опис радова Јед. 

мере 

Процењена 

количина 

Цена по 

јединици 

мере 

Укупна цена без 

ПДВ (4*5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Прозор ПВЦ петокоморни 

140/136цм двокрилни десни 

ком 1   

2 Прозор ПВЦ петокоморни 

60/70цм једнокрилни  леви 

ком 1   

3 Прозор ПВЦ петокоморни 

180/138цм двокрилни десни 

ком 1   

4 Прозор двокрилни 

петокоморни  ПВЦ 80/140цм 

десни 

ком 5   

5 Прозор двокрилни 

петокоморни  ПВЦ 188 /97цм 

десни 

ком 1   

6 Прозор ПВЦ петокоморни 

четвoрокрилни 407/123цм, три 

крила су фисна, једно се 

отвара на десну страну 

ком 1   

7 Прозор ПВЦ петокоморни 

трокрилни 228/123цм, два 

крила су фиксна,  једно се 

отвара на десну страну 

ком 1   

8 Прозор 130/120цм  ПВЦ 

петокоморни  једнокрилни 

десни 

ком 1   

9 Собна врата бела медијапан 

80/205/15цм десна 

ком 1   

10 Собна врата 80/205/15цм 

медијапан десна 

ком 2   

11 Собна врата бела медијапан 

90/205/25цм десна  

ком 1   

12 Улазна врата ПВЦ 

петокоморни једнострука лева 

110/210цм/25 

ком 1   

13 Улазна врата ПВЦ 

петокоморни једнострука лева 

110/210/25цм 

ком 1   

14 Улазна врата ПВЦ 

петокоморни једнострука лева 

110/210/25цм 

ком 1   

15 Улазна врата ПВЦ 

петокоморни једнострука лева 

110/210/25цм 

ком 1   

Укупна понуђена цена добара без ПДВ   

ПДВ ____% Износ   

Укупна понуђена цена добара са ПДВ   



 

 
 

Измењене стране број 41 и 42 од 78 

Напомена: У Техничким карактеристикама, код описа појединих ставки, свуда где је због 

прецизнијег описа наведен робни знак, патент, тип или име конкретног произвођача, 

подразумева се израз ''или одговарајуће''. Понуђач може понудити одговарајуће добро 

минимално наведених или бољих карактеристика и квалитета. 

 

Упутство за попуњавање рекапитулације и 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 oпис добара; 

- У колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени oпис добра и то 

тако што ће се помножити јединичне цене без ПДВ-а (које су наведене у колони 5) са траженим 

оквирним количинама (које су наведене у колони 4). 

- Уписати укупну понуђену цену добара без урачунатог ПДВ-а; 

- Уписати ПДВ процентуално, а затим и износ; 

- На крају уписати укупну понуђену цену добара са урачунатим ПДВ-ом. 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за партију 2: 

 

 

Рок испоруке: ________ дана (не може бити дужи oд 2 (два) радна дана) од сваког појединачног 

захтева Наручиоца. 

 

Рок важења понуде: ________ дана (не може бити краћи од 30 дана) од дана отварања понуда. 

 

 

НАПОМЕНА: Понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише Образац понуде са 

спецификацијом добара, обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, чиме 

потврђује тачност података који су наведени у обрасцу. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да Образац понуде са спецификацијом добара, 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни потпишу и печатом овере сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити исти. Укупна цена обухвата све зависне трошкове.  

Количина је дата оквирно, због чега Наручилац задржава право да у складу са потребама набави 

мању или већу количину у зависности од својих конкретних потреба. 

 

 

Дана, ___.___.2019. године                                                             

                П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                                 __________________________                                               

                                                                        (потпис овлашћеног лица) 

 

Укупна понуђена цена добра са свим 

зависним трошковима без урачунатог 

ПДВ-а 

_________________ динара 

 

ПДВ 

 

_______ %  _________________ динара 

Укупна понуђена цена за предметна добра 

са свим зависним трошковима са 

урачунатим ПДВ-ом 

_________________ динара 



 

 
 

Понуђачи су у обавези да понуде припреме у складу са Изменом и допуном број 2 и 

Измењеним странама број 41 и 42 од 78. 

У противном понуда понуђача ће се сматрати неприхватљивом. 

 

Прилог:  

Измењене стране број 41 и 42 од 78.  

 

У Нишу, 25.11.2019. године 

 


