
 

Наручилац:    Јавно предузеће 

,, Зеленило- Сокобања“ Сокобања 

Комисија за јавну набавку 

Број: 1-223/9-2017 

Дана: 20.09.2017. године 

СОКОБАЊА 

 

 
                               

   

ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности Набавка 

цвећа за зимску садњу ЈН 9/17.    

 

На основу члана 63. ст.1. Закона о јавним набавкама врше се измене и допуне Конкурсне 

документације за јавну набавку мале вредности Набавка цвећа за зимску садњу ЈН 9/17  и 

то на следећи начин: 
 

У одељку VI ОБРАЗЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, на  страни 13. у обрасцу 

бр. 2. - Образац структуре цене   додаје се у табеларном приказу  под редним бројем 6. додаје 

се ACER PLATANOIDES (млеч)  са количином, који је техничком грешком испуштен из 

конкурсне документације, а осим тога у називима траженог цвећа додаје се и опис садница.. 

 

У прилогу измене конкурсне документације дат је нови образац бр. 2.- Образац структуре 

цене са упутством како да се попуни.   

 

У осталом   Конкурсна документација остаје неизмењена. 

 

Измену Конкурсне  документације објавити  на интернет страници наручиоца и Порталу 

јавних набавки. 

 

                                                                                      Комисија за јавну набавку ЈН 9/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 
 
Рeдни 
број 

Назив 
Јeдиница 

мeрe 
Количина 

Цeна бeз 
 ПДВ 

Укупно 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 

1 
VIOLA TRI COLOR 

(контејнерске саднице сезонског 

цвећа за јесењу садњу)  
    

 AVENSIS ( БЕЛА-ПЛАВА)  ком 5000   

 АVENSIS ( МАСТИЛО ПЛАВА) ком 5000   

 
HORTENSIS ( СИТНОЦВЕТНА- 

МИХ) 
ком 10000   

2. 

ROBINIA  PSEUDOACACIA ( 

БАГРЕМ) – садни материјал- 

правилно расаднички школоване 

са хабитусом предвиђеним за 

дату врсту без фитопатолошких 

обољења и ентомолошких 

оштећења уз обавезне прописане 

сертификате)8 година старости 

ком 

60   

3 

АCER PLATANOIDES / 

CRIMSON KING ( 

ЦРВЕНОЛИСНИ ЈАВОР) садни 

материјал- правилно расаднички 

школоване са хабитусом 

предвиђеним за дату врсту без 

фитопатолошких обољења и 

ентомолошких оштећења уз 

обавезне прописане 

сертификате)8 година старости 

ком 

60   

4 

TILIA CORDATA ( 

СИТНОЛИСНА ЛИПА) садни 

материјал- правилно расаднички 

школоване са хабитусом 

предвиђеним за дату врсту без 

фитопатолошких обољења и 

ентомолошких оштећења уз 

обавезне прописане 

сертификате)8 година старости 

ком 

60   

5 

BETULA  PENDULA ( БРЕЗА) 

садни материјал- правилно 

расаднички школоване са 

хабитусом предвиђеним за дату 

врсту без фитопатолошких 

обољења и ентомолошких 

оштећења уз обавезне прописане 

сертификате)8 година старости 

ком 

60   

6. 

ACER PLATANOIDES (МЛЕЧ) 

садни материјал- правилно 

расаднички школоване са 

хабитусом предвиђеним за дату 

врсту без фитопатолошких 

обољења и ентомолошких 

оштећења уз обавезне прописане 

ком 

60   



 

сертификате)8 година старости 

  Укупно без ПДВ:  

  ПДВ 10%:  

  Укупно са ПДВ  
 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
- у колони 5. уписати колико износи цена цвећа-садног материјала по количини   

без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
- у колони 6. уписати колико износи укупна цена цвећа- садног материјала   без 

ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке тако што ће количину добара 
помножити са јединичном ценом (4х5); 

- На крају уписати укупну понуђену цену свих предмета набавке без ПДВ-а (збирни 
износ из колоне 6), износ ПДВ-а и укупну понуђену цену свих предмета набавке 
саПДВ-ом. 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: У цену добра Понуђач ће урачунати све трошкове са испоруком  франко 
насеље Сокобања на локацији коју одреди Наручиоц. 

 


