
  

  

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 
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Конкурсна документација број 404-138-6/16-IV

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 
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ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 

www.ruma.rs

30.12.2016.год.

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-138-7/16-IV

ДАТУМ 05.01.2017.год.

 Врши се измена следећих делова-ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  СА УПУТСТВОМ КАКО 

ДА СЕ ПОПУНИ прилог 8/2 на страни 32/46 конкурсне документације:

Измене и допуне конкурсне документације

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ



Прилог 8/2

ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА

Партија 1-ОДРЖАВАЊЕ ПРОГРАМА “САВЕТНИК”

Предмет јавне 

набавке

Јединица 

мере( број месеци 

одржавања)

Јединична цена 

без ПДВ-а за 

један 

календарски 

месец

Јединична цена 

са ПДВ-ом за 

један 

календарски 

месец

Укупна цена без 

ПДВ-а

Укупна цена са 

ПДВ-ом

1 2 3 4 5 (2х3) 6 (2х4)

Одржавање 

програмског 

пакета 

“Алфасофт”

12 месеци 

У К У П Н О

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у  колони  3. уписати  колико  износи  јединична  цена  без  ПДВ-а  за  сваку врсту  услуга 

предметне јавне набавке; 

- у  колони  4. уписати  колико  износи  јединична  цена  са  ПДВ-ом,за  сваки  врсту  услуга 

предметне јавне набавке; 

-  у колони  5. уписати  укупна  цена  без  ПДВ-а  за  за  сваки  врсту услуга предметне јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони  3.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета 

набавке без ПДВ-а за обе фазе.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки врсту услуга предметне 

јавне набавке;  и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) 

са траженим количинама (које су наведене у колони 2.). 

 МЕСТО:______________   

                                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

____________________________М.П.

ДАТУМ:_______________2016.г.     

И гласи:

Измене и допуне конкурсне документације

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ



Прилог 8/2

ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА

Партија 2-ОДРЖАВАЊЕ ПРОГРАМА “САВЕТНИК”

Предмет јавне 

набавке

Јединица 

мере( број месеци 

одржавања)

Јединична цена 

без ПДВ-а за 

један 

календарски 

месец

Јединична цена 

са ПДВ-ом за 

један 

календарски 

месец

Укупна цена без 

ПДВ-а

Укупна цена са 

ПДВ-ом

1 2 3 4 5 (2х3) 6 (2х4)

Одржавање 

програмског 

пакета 

“Саветник”

12 месеци 

У К У П Н О

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у  колони  3. уписати  колико  износи  јединична  цена  без  ПДВ-а  за  сваку врсту  услуга 

предметне јавне набавке; 

- у  колони  4. уписати  колико  износи  јединична  цена  са  ПДВ-ом,за  сваки  врсту  услуга 

предметне јавне набавке; 

-  у колони  5. уписати  укупна  цена  без  ПДВ-а  за  за  сваки  врсту услуга предметне јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони  3.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета 

набавке без ПДВ-а за обе фазе.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки врсту услуга предметне 

јавне набавке;  и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) 

са траженим количинама (које су наведене у колони 2.). 

 МЕСТО:______________   

                                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

____________________________М.П.

ДАТУМ:_______________2016.г.     

Измене и допуне конкурсне документације

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ



Врши се измена следећих делова-ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  СА УПУТСТВОМ КАКО 

ДА СЕ ПОПУНИ прилог 8/3 на страни 33/46 конкурсне документације:

Прилог 8/3

ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА

Партија 1-ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ 

АДМИНИСТРАЦИЈЕ ИС ЛПА

Предмет јавне 

набавке

Јединица 

мере( број месеци 

одржавања)

Јединична цена 

без ПДВ-а за 

један 

календарски 

месец

Јединична цена 

са ПДВ-ом за 

један 

календарски 

месец

Укупна цена без 

ПДВ-а

Укупна цена са 

ПДВ-ом

1 2 3 4 5 (2х3) 6 (2х4)

Одржавање 

програмског 

пакета 

“Алфасофт”

12 месеци 

У К У П Н О

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у  колони  3. уписати  колико  износи  јединична  цена  без  ПДВ-а  за  сваку врсту  услуга 

предметне јавне набавке; 

- у  колони  4. уписати  колико  износи  јединична  цена  са  ПДВ-ом,за  сваки  врсту  услуга 

предметне јавне набавке; 

-  у колони  5. уписати  укупна  цена  без  ПДВ-а  за  за  сваки  врсту услуга предметне јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони  3.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета 

набавке без ПДВ-а за обе фазе.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки врсту услуга предметне 

јавне набавке;  и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) 

са траженим количинама (које су наведене у колони 2.). 

 МЕСТО:______________   

                                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

____________________________М.П.

ДАТУМ:_______________2016.г.     

И гласи:

Измене и допуне конкурсне документације

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ



Прилог 8/3

ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА

Партија 3-ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ 

АДМИНИСТРАЦИЈЕ ИС ЛПА

Предмет јавне 

набавке

Јединица 

мере( број 

месеци 

одржавања)

Јединична цена 

без ПДВ-а за 

један 

календарски 

месец

Јединична цена 

са ПДВ-ом за 

један 

календарски 

месец

Укупна цена без 

ПДВ-а

Укупна цена са 

ПДВ-ом

1 2 3 4 5 (2х3) 6 (2х4)

Одржавање 

програмског пакета 

локалне пореске 

администрације 

ИС ЛПА

12 месеци 

У К У П Н О

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у  колони  3. уписати  колико  износи  јединична  цена  без  ПДВ-а  за  сваку врсту  услуга 

предметне јавне набавке; 

- у  колони  4. уписати  колико  износи  јединична  цена  са  ПДВ-ом,за  сваки  врсту  услуга 

предметне јавне набавке; 

-  у колони  5. уписати  укупна  цена  без  ПДВ-а  за  за  сваки  врсту услуга предметне јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони  3.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета 

набавке без ПДВ-а за обе фазе.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки врсту услуга предметне 

јавне набавке;  и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) 

са траженим количинама (које су наведене у колони 2.). 

 МЕСТО:______________   

                                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

____________________________М.П.

ДАТУМ:_______________2016.г.     

Измене и допуне конкурсне документације

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ



Понуђачи су  у  обавези  да поднесу  Понуду  у  складу са  последњим Изменама и  допунама 

конкурсне документације. 

Потребно  је  да  Понуђач  попуни  стране  32/46  и  33/46 Измене  и  допуне  конкурсне 

документације за Партије 2 и 3. 

Предметне измене и допуне су саставни део конкурсне документације. 

Измене и допуне конкурсне документације


