
Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број:03/5447-3 
Датум: 11.12.2015 године. 
На основу члана 63.став 5. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник 
РС”бр.124/2012”,14/2015 и 68/2015) Комисија за јн 18/2015 ПО Сервисирање и 
одржавање службених возила за партију аутолимарскe и фарбарскe услуге 
(Zastava 101 , Yugo 55, Florida)   
ВРШИ 
 

                   ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 
<<Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда>> 
 
Комисија за јнмв 18/2015 ПО због измене која је настала у конкурсној 
документацији продужава  рок за достављање понуда, односно Понуђачи су дужни 
да доставе понуду најкасније до дана: 21.12.2015. године, до 10,00 часова , а јавно 
отварање понуда ће се извршити,  истог дана, у 10:30 часова,. 

 
 

1. Измена је извршена у делу КД (страна 26- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ 
ЦЕНЕ са упуством како да се попуни)  
 
 
У складу са ЗЈН измене и допуне су саставни део Конкурсне 
документације. 

  
                                                                           Комисија за јнмв 18/2015 ПО 
 
 
 
 
         ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ са упуством како да се попуни) 
мења се и сада гласи: 

 
 
 
 
 
 
 



VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА ( процењена вредност  за Партију 10. износе: 
60.000,00 РСД без ПДВ-а). 

(Средства која ће бити уговорена са најповољнијим понуђачем) 
Партија-10- Одржавање и сервисирање аутомобила – аутолимарске и фарбарске услуге (Zastava 
101, Yugo 55 , Florida) 

Ред 
бр. НАЗИВ УСЛУГЕ Јед 

мере  

 
Број 

норма/ 
сати 

Јед. 
вредност норма 
сата без ПДВ-а 

Укупна 
вредност 

норма сата без 
ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 

1 Prevent.i vanredni limarski 
radovi- Yugo 55 Kom 1   

2 zamena auspuha-prednjeg 
lonca Yugo 55 Kom 1   

3 zamena auspuha-zadnjeg 
lonca Yugo 55 Kom 1   

4 zamena izduvne grane 
Yugo 55 Kom 1   

5 

popravka auspuha –
zamena šelne,gumenog 
nosaca,drzaca auspuha 
Yugo 55 

Kom 1   

6 Zamena auspuha -komplet 
Yugo 55 Kom 1   

7 
Prevent.i vanredni limarski 
radovi- ZASTAVA 101 ,  
 

Kom 1   

8 zamena auspuha-prednjeg 
lonca ZASTAVA 101 Kom 1   

9 zamena auspuha-zadnjeg 
lonca ZASTAVA 101 Kom 1   

10 zamena izduvne grane 
ZASTAVA 101 Kom 1   

11 

popravka auspuha –
zamena šelne,gumenog 
nosaca,drzaca auspuha 
ZASTAVA 101 

Kom 1   

12 Zamena auspuha -komplet 
ZASTAVA 101 Kom 1   

13 
Prevent.i vanredni limarski 
radovi-  
FLORIDA  1.3 

Kom 1   

14 zamena auspuha-prednjeg 
lonca FLORIDA  1.3 Kom 1   

15 zamena auspuha-zadnjeg 
lonca FLORIDA  1.3 Kom 1   

16 zamena izduvne grane 
FLORIDA  1.3 Kom 1   



17 

popravka auspuha –
zamena šelne,gumenog 
nosaca,drzaca auspuha 
FLORIDA  1.3 

Kom 1   

18 Zamena auspuha -komplet 
FLORIDA  1.3 Kom 1   

 
                                                             ukupno dinara bez PDV-a 

 
 

 
% PDV 

 
 

 
                      ukupno dinara sa PDV-om 

 
 

 
Уз понуду доставити цену резервних делова/материјала : 
1.сајтна , 
 2.подсајтна , 
3. крило ,  
4.лонац ауспуха, 
за сваку врсту возила(Yugo 55,Zastava 101,Florida 1.3) која ће важити за период од 
12 месеци и на коју ће се позвати наручилац ако се за тим укаже потреба. 
Цену за наведене ставке доставити на посебном обрасцу у слободној форми без и 
са ПДВ-ом. 
 
________2015. године                                                потпис овлашћеног лица понуђача: 
                                                               М.П.                                                                                  
      ___________________________ 
 
 

 
 

Упутство за попуну обрасца 
 

У колону 5.уписати јединичну цену норма сата без ПДВ-а. 
У колону 6.уписати укупну цену норма сата са ПДВ-ом. 

На крају табеле уписати укупну цену норма сати за све ставке,без ПДВ-
а,ПДВ,и са ПДВ-ом. 

 
 


