
Измењена страница 38/60 конкурсне документације за јавну набавку бр. 404-2/2Д-2020-28 - испорука 

и инсталирање опреме  – система за дигитално обележавање улазака у Град Ниш 

у колони 8 - Укупна цена са ПДВ, уписати производ колона 4 и 6. 

 

 Уколико се на понуђене услуге не обрачунава порез на додату вредност, овде навести по којем основу 

(Закон, члан закона и сл.). 

 На крају обрасца структуре понуђене цене, у ред ,,У К У П Н О (1+2+3)  БЕЗ ПДВ“, уписује се укупна 

цена опреме без ПДВ-а (збир износа унетих у колони 7, за позиције 1, 2 и 3), 

 На крају обрасца структуре понуђене цене, у ред ,,ПДВ“, уписује се укупни износ ПДВ, који се 

обрачунава на износ из претходног реда ,,У К У П Н О (1+2+3)  БЕЗ ПДВ“  и 

 На крају обрасца структуре понуђене цене, у ред ,, У К У П Н О (1+2+3)  СА ПДВ “, уписује се укупна 

цена опреме која представља збир  износа из редова ,,У К У П Н О (1+2+3)  БЕЗ ПДВ“ и ,,ПДВ“. 

   
Напомена:  Прибављање све остале потребне пројектне документације, прикључак на електро мрежу од најмање 

10kw за сваку локацију и одобрење надлежног министарства за постављање знакова као што су: 

- Пројекат електроенергетских инсталација портала за ношење изменљивих саобраћајних знакова за вођење 

саобраћаја на ауто-путу. 

- Саобраћајни пројекат постављања знакова са изменљивим садржајем порука за вођење саобраћаја на ауто-

путу. 

- Извештај техничке контроле за пројекат саобраћајне сигнализације за постављање знакова са изменљивим 

садржајем порука за вођење саобраћаја на ауто-путу – за конструктивни, електро и саобраћајни део. 

- Пројекат привремене саобраћајне сигнализације и 

- Саобраћајни пројекат, 

представљаће обавезу  ЈП Путеви Србије.“ 

 

  __.__.2020. године                                                                                                                          П О Н У Ђ А Ч 
 

                                                               М.П. ________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 
УПУТСТВО: Понуђач је дужан да Техничку спецификацију са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни,  

попуни читко, оловком која не може бити графитна, да сваку јединичну цену упише посебно за сваку позицију у наставку реда у коме су 
наведене јединице мере, као и њихов производ или збир на месту предвиђеним за то. 

У случају да понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Техничку спецификацију са 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 исту. 

 


