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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 14/15 и 

68/15), Наручилац врши измене конкурсне документације у поступку јавне набавке радова: 

Поправке и одржавање дечијег игралишта  Мајдан ЈН 2017/4 

 

Дошло је до техничке грешке у Конкурсној документацији  у   Обрасцу структуре цене 

(Образац бр.2) под редним бројем 3 и 4  који су гласили: 

3. 

На постојећој 

играоници (1комад) 

МОСТИЋ-ЛАНЧАНИЦА: 

Замена оштећеног 

пода-дрвених 

гредица(10×8цм)-

комада 5. Замена 

труле дрвене грађе на 

пењалицама. Стругање  

шмирглом постојеће 

боје, китовање 

оштећених делова и 

фарбање свих страна 

завршном бојом 

отпорном на 

атмосферске утицаје у 

два премаза  

Димензија 

играонице:5,50× 1,20× 

2,00. 

Обрачун паушално 

паушал 5     

4. 

Набавка,транспорт и 

монтажа њихалице у 

облику "Различите 

животиње(зека,куца...)

"на место поломљених 

њихалица  

ком 1      

 

 Наручилац објављује Измењен Образац структуре цене у прилогу.  

Понуђачи су дужни да своју понуду доставе на Измењеном обрасцу структуре цене 

Образац бр.2, која је  објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца и обавезне су за све понуђаче.На основу свега биће продужен рок за 

достављање понуда. 

 

Службеник за јавне набавке 

___________________ 

Ивана Јокић 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Редн

и 

број 

Опис позиције 
Јединица 

мере 
количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ 

Јединична 

цена са 

ПДВ 

Укупна цена 

без ПДВ 

Укупна цена 

без ПДВ 

1. 

На постојећој 

играоници- (1комад,)" 

КЛАЦКАЛИЦА НА 

ОПРУГЕ": Замена труле 

дрвене грађе на 

клацкалици. Стругање 

шмирглом постојеће 

боје,китовање 

оштећених делова и 

фарбање свих страна 

завршном бојом 

отпорном на 

атмосферске утицаје у 

два премаза –  

Димензија клацкалице 

3,50 × 1,00 

Обрачун паушално 

паушал 1      

2. 

На постојећој 

играоници (1комад) 

"КУЛА СА 

ПЕЊАЛИЦОМ И 

ТОБОГАНОМ":  Замена 

оштећеног пластичног 

тобогана дужине 

3,00м, ширине 0,50м.                                                              

Замена труле дрвене 

грађе.Стругање 

шмирглом постојеће 

боје, китовање 

оштећених делова и 

фарбање свих страна 

завршном бојом 

отпорном на 

атмосферске утицаје у 

два премаза  

Димензија куле 3,50× 

1,50× 3,00м . 

Обрачун паушално  

 

паушал 1      

3. 

На постојећој 

играоници (1комад) 

МОСТИЋ-ЛАНЧАНИЦА: 

Замена оштећеног 

пода-дрвених 

гредица(10×8цм)-

комада 1. Замена 

труле дрвене грађе на 

пењалицама. Стругање  

паушал 1     
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шмирглом постојеће 

боје, китовање 

оштећених делова и 

фарбање свих страна 

завршном бојом 

отпорном на 

атмосферске утицаје у 

два премаза  

Димензија 

играонице:5,50× 1,20× 

2,00. 

Обрачун паушално 

4. 

Набавка,транспорт и 

монтажа њихалице у 

облику "Различите 

животиње(зека,куца...)

"на место поломљених 

њихалица  

ком 5      

5. 

На постојећој 

љуљашки (1комад) 

ширине 2,5м, 

обрадити са 

стругањем  шмирглом 

постојеће 

боје,поправка 

оштећених делова и 

фарбање свих страна 

завршном бојом за 

дрво-метал отпорном 

на атмосферске 

утицаје у два премаза 

ком 1     

6. 

 

На постојећој 

пењалици (1комад )са 

конопцима и 

металним пречкама 

висине 2,5м,ширине 

2.0м обрадити са 

стругањем  шмирглом 

постојеће 

боје,поправка 

оштећених делова и 

фарбање свих страна 

завршном бојом за 

дрво-метал отпорном 

на атмосферске 

утицаје у два премаза 

ком 1     

7. 

Прање под притиском 

подлоге од ливеног 

тартана са 

коришћењем 

еколошко-абразивних 

средстава.Површина 

200 м2 

паушал 1     

укупно   
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

� у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне 

набавке; 

� у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне 

набавке; 

� у колону 7. уписати цену без ПДВ-а за тражене предмете јавне набавке (која се добија 

множењем вредности у колони 5 и количине исказане у колони 4) и укупну цену без 

обрачунатог ПДВ-а; 

� у колону 8. уписати цену са ПДВ-ом за тражене предмете јавне набавке (која се добија 

множењем вредности у колони 6 и количине исказане у колони 4) и укупну цену са 

обрачунатим ПДВ-ом; 

 

 

 

 

Датум: 

М.П. Потпис понуђача 

   

 


