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У складу са чланом 63  став 1 Закона о јавним набавкама  врше се измене и допуне конкурсне документације;

У делу-5) ПОНУДА  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   ДОБАРА – СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ  - ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ
САВИЋ“, НОВИ САД,ШАЈКАШКА 34 НОВИ САД која гласи; 
Примопредајно место : Шајкашка 34, Нови Сад
Шифра мерила: 730 – категорија и група К1

 
Тарифни елементи и

енергент Количина Цена
Количина *

Цена
Редни
број.

1. Енергент –Природни гас 105.045,00

2.
Услуга приступа систему за 
ТС  

2.1 Енергент (m³)
 2.2 Капацитет (Sm³/dan) година 737

3 Услуга приступа систему за ДС  
 3.1 Енергент (m³)
 3.2 Капацитет (Sm³/dan) година 737
 4. Укупно без ПДВ-a
5. Укупно сa ПДВ-ом10%

МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ:

Примопредајно место : Шајкашка 34, Нови Сад
Шифра мерила: 730 – категорија и група К1

 
Тарифни елементи и

енергент Количина Цена
Количина *

Цена
Редни
број.

1. Енергент –Природни гас 105.045,00

2.
Услуга приступа систему за 
ТС  

2.1 Енергент (m³)
 2.2 Капацитет (Sm³/dan) година 1028

3 Услуга приступа систему за ДС  
 3.1 Енергент (m³)
 3.2 Капацитет (Sm³/dan) година 1028
 4. Укупно без ПДВ-a
5. Укупно сa ПДВ-ом10%

Цена обухвата цену природног гаса са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици ( ''Сл.гласник РС'' бр. 57/2011, 80/2011 
93/2012 и 145/2014

М.П.  ________________________________

(потпис овлашћемог лица)



У делу-12) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ који гласи:

Спецификација рачуна :
Редни

рој
Тарифни елементи и

енергент Количина Цена Количина *Цена

1 Енергент –Природни гас 105.045,00
2 Услуга приступа систему за ТС  

2.1 Енергент (m³)
2.2 Капацитет (Sm³/dan) година 737
3 Услуге приступа система за ДС  

3.1 Енергент (m³)
3.2 Капацитет (Sm³/dan) година 737
4 Укупно ез ПДВ-а  

4.1 Енергент (m³)
4.2 Капацитет (Sm³/dan) година

 Укупно ез ПДВ-а
5 Укупно саПДВ-ом од 10%

        

                                                                   М.П.                                   ____________________________
                                                              Потпис овлашћеног лица

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене.
Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу наведени.
Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС,бр. 124/12,14/15 и 68/15 и Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 86/15)у 
обрасцу структуре цена морају бити приказани основни елементи понуђене цене као што су :

 појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна-техничке спецификације
 Цена (јединична и укупна) са ПДВ-ом и без ПДВ-а
 Процентуално учешће одрђене врсте трошка у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене

током периода трајања уговора( учешће трошкова материјала, рада, енергената) 
 У делу 3 тачка 14 Конкурсне документације наручилац је дао начин на који мора бити наведена и изражена цена



МЕЊА СЕ И САДА ГЛАСИ:

Спецификација рачуна :
Редни

рој
Тарифни елементи и

енергент Количина Цена Количина *Цена

1 Енергент –Природни гас 105.045,00
2 Услуга приступа систему за ТС  

2.1 Енергент (m³)
2.2 Капацитет (Sm³/dan) година 1028
3 Услуге приступа система за ДС  

3.1 Енергент (m³)
3.2 Капацитет (Sm³/dan) година 1028
4 Укупно ез ПДВ-а  

4.1 Енергент (m³)
4.2 Капацитет (Sm³/dan) година

 Укупно ез ПДВ-а
5 Укупно саПДВ-ом од 10%

        

                                                                   М.П.                                   ____________________________
                                                              Потпис овлашћеног лица

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене.
Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у
обрасцу наведени.
Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС,бр. 124/12,14/15 и 68/15 и Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 86/15)у 
обрасцу структуре цена морају бити приказани основни елементи понуђене цене као што су :

 појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна-техничке спецификације
 Цена (јединична и укупна) са ПДВ-ом и без ПДВ-а
 Процентуално учешће одрђене врсте трошка у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене

током периода трајања уговора( учешће трошкова материјала, рада, енергената) 
 У делу 3 тачка 14 Конкурсне документације наручилац је дао начин на који мора бити наведена и изражена цена

КОМИСИЈА ЗА ЈНОП 04/2019


