
 

 
Број: 07/16/ОП 
Датум: 06.04.2016.  
 
       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник 
Републике Србије бр. 124/2012,14/15,68/15 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац 
врши: 
 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ  ДОБАРА  
Набавка инвалидских колица  

07/16/ОП 
 

Дана 04.04.2016. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  
објављен је позив за прикупљање понуда и конкурсна документација у 
поступку јавне набавке мале вредности, број 07/16/ОП, у којој Наручилац 
врши измену на следећи начин: 
                                                             I 
 
 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 07/16/ОП мењају се следећа 
поглавља: 
 VIII  Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

(странице 30-31.) 
 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 
СЕ ПОПУНИ 

Ред 

бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИ

ЦА МЕРЕ 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (без 

ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВ
И (царина, 
трошкови 
транспор
та и др.) 

без ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИЦИ 

МЕРЕ (са ПДВ-

ом) 

1. Колица механичка за 
инвалиде: 
- са страницама на вађење 
- папучама које се скидају 
-са додатним тапацирунгом 
ради веће удобности 
(тапацирунг седишта и 
наслона од непромочивог 
платна, отпорног на блага 
дезинфекциона средства) 
-кочницама на точковима 
-пуним предњим и задњим 
точковима димензија 24" и 8", 
са пластичном фелном на 
задњем точку ради лакшег 
чишћења и одржавања 
-са додатним кочницама на 
ручицама за гурање за 
пратиоца 
-Носивост колица 100 кг, 
ширина седишта 46 цм, 
дубина седишта 40 цм, 
укупна ширина колица до 65 
цм 

комад  

  



 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је 
исказао у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити 
јединичне цене без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом  
 

 
 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Колица механичка за 
инвалиде: 
-са страницама на 
преклапање 
-папучама које се скидају 
- кочницама на точковима 
-пуним предњим и задњим 
точковима димензија 24" и 8" 
-задњи точкови се скидају на 
дугме 
-са кајишем за груди и 
држачем за штаке и штапове 
-Носивост колица 130 кг, 
ширина седишта 50,5 цм, 
висина наслона 41 цм, укупна 
ширина колица код најширег 
седишта до 72 цм 
- тапацирунг седишта и 
наслона од непромочивог 
платна, отпорног на блага 
дезинфекциона средства 

комад  

  


