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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 

ЗА ЈНМВ 76/19 

           

Набавка потезних сајли бирача брзине  

поступак јавне набавке мале вредности 
 

У конкурсној документацији на страни 28 стоји: 
 

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

редни 

број 
назив 

опис  

(технички захтеви и техничке 

карактеристике) у складу са 

важећим стандардима 

јединица мере количина 

Јед.цена у 

динарима 

без ПДВ-а 

Укупна цена у 

динарима, без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
   Сајла за промену смера    95 

DZI  G-7800mm  Hub 70mm 

      Сајла се користи за промену 

смера на машини за регулисање 

колосека произвођача 

“Plasser&Theurer”. Сајла је 

означена позицијом  1 на цртежу 

UD 199 I H. У питању је 

специјална сајла код које се 

пренос остварује преко челичних 

трака и челичних куглица.Сајла 

мора у потпунодсти одговарати 

узорку који се може погледати у 

Батајници.            

kom 1 

  

2. 
 Сајла за промену смера     95 

DZI  G-13500mm  Hub 70mm 

      Сајла се користи за промену 

смера на машини за регулисање 

колосека произвођача 

“Plasser&Theurer”. Сајла је 

означена позицијом 2 на цртежу 

UD 199 I H. У питању је 

специјална сајла код које се 

пренос остварује преко челичних 

траке и челичних куглица.Сајла 

мора у потпунодсти одговарати 

узорку који се може погледати у 

Батајници.       

kom 1 

  

3. 
 Сајла за промену брзина     95 

DZI  G-11000mm  Hub 70mm 

      Сајла се користи за промену 

смера на машини за регулисање 

колосека произвођача 

“Plasser&Theurer”. Сајла је 

означена позицијом 3 на цртежу 

kom 1 
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UD 199 I H. У питању је 

специјална сајла код које се 

пренос остварује преко челичних 

трака и челичних куглица.Сајла 

мора у потпунодсти одговарати 

узорку који се може погледати у 

Батајници.       

4. 
Сајла за промену брзина     95 

DZI  G-11800mm  Hub 70mm 

      Сајла се користи за промену 

смера на машини за регулисање 

колосека произвођача 

“Plasser&Theurer”. Сајла је 

означена позицијом 3 на цртежу 

UD 199 I H. У питању је 

специјална сајла код које се 

пренос остварује преко челичних 

трака и челичних куглица.Сајла 

мора у потпунодсти одговарати 

узорку који се може погледати у 

Батајници.        

kom 1 

  

5. 

Сајла за промену брзина     95 

DZI  G ~7500mm (приближна 

мера  за дужину набавка по 

узорку ) Hub 70mm 

      Сајла се користи за промену 

смера на машини за регулисање 

колосека произвођача 

“Plasser&Theurer”. Сајла је 

означена позицијом 3 на цртежу 

UD 199 I H. У питању је 

специјална сајла код које се 

пренос остварује преко челичних 

трака и челичних куглица.Сајла 

мора у потпунодсти одговарати 

узорку који се може погледати у 

Батајници.        

kom 1 

  

6. 
Сајла за промену смера     95 

DZI  G-1500mm  Hub 70mm 

      Сајла се користи за промену 

смера на машини за регулисање 

колосека произвођача 

“Plasser&Theurer”. Сајла је 

означена позицијом 3 на цртежу 

UD 199 I H. У питању је 

специјална сајла код које се 

пренос остварује преко челичних 

трака и челичних куглица.Сајла 

мора у потпунодсти одговарати 

узорку који се може погледати у 

Батајници 

kom 1 

  

Укупна вредност у динарима, без ПДВ-а  

Укупна вредност у динарима, са ПДВ-ом  

 

У  _____________________                                                   за ПРОДАВЦА 

 

     Дана___________________ 

                                                                М.П.                 ________________________ 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 6. уписати колико износи јед.цена без ПДВ-а,  

 у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а,  

 На крају уписати укупну цену услуге без и са ПДВ-ом. 

Напомена: Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у 

реализацији набавке укључујући превоз до магацина Купца. 

 Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

редни 

број 
назив 

опис  

(технички захтеви и техничке 

карактеристике) у складу са 

важећим стандардима 

јединица мере количина 

Јед.цена у 

динарима 

без ПДВ-а 

Укупна цена у 

динарима, без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
   Сајла за промену смера    95 

DZI  G-7800mm  Hub 70mm 

      Сајла се користи за промену 

смера на машини за регулисање 

колосека произвођача 

“Plasser&Theurer”. Сајла је 

означена позицијом  1 на цртежу 

UD 199 I H. У питању је 

специјална сајла код које се 

пренос остварује преко челичних 

трака и челичних куглица.Сајла 

мора у потпунодсти одговарати 

узорку који се може погледати у 

Батајници.            

kom 1 

  

2. 
 Сајла за промену смера     95 

DZI  G-13500mm  Hub 70mm 

      Сајла се користи за промену 

смера на машини за регулисање 

колосека произвођача 

“Plasser&Theurer”. Сајла је 

означена позицијом 2 на цртежу 

UD 199 I H. У питању је 

специјална сајла код које се 

пренос остварује преко челичних 

траке и челичних куглица.Сајла 

мора у потпунодсти одговарати 

узорку који се може погледати у 

Батајници.       

kom 1 

  

3. 
 Сајла за промену брзина     95 

DZI  G-11000mm  Hub 70mm 

      Сајла се користи за промену 

смера на машини за регулисање 

колосека произвођача 

“Plasser&Theurer”. Сајла је 

означена позицијом 3 на цртежу 

UD 199 I H. У питању је 

специјална сајла код које се 

пренос остварује преко челичних 

трака и челичних куглица.Сајла 

мора у потпунодсти одговарати 

узорку који се може погледати у 

Батајници.       

kom 1 

  

4. 
Сајла за промену брзина     95 

DZI  G-11800mm  Hub 70mm 

      Сајла се користи за промену 

смера на машини за регулисање 

колосека произвођача 

“Plasser&Theurer”. Сајла је 

означена позицијом 3 на цртежу 

UD 199 I H. У питању је 

специјална сајла код које се 

пренос остварује преко челичних 

трака и челичних куглица.Сајла 

мора у потпунодсти одговарати 

узорку који се може погледати у 

Батајници.        

kom 1 

  

5. 

Сајла за промену брзина     95 

DZI  G ~7500mm (приближна 

мера  за дужину набавка по 

узорку ) Hub 70mm 

      Сајла се користи за промену 

смера на машини за регулисање 

колосека произвођача 

“Plasser&Theurer”. Сајла је 

означена позицијом 3 на цртежу 

UD 199 I H. У питању је 

специјална сајла код које се 

пренос остварује преко челичних 

трака и челичних куглица.Сајла 

мора у потпунодсти одговарати 

узорку који се може погледати у 

Батајници.        

kom 2 

  

6. 
Сајла за промену смера     95 

DZI  G-1500mm  Hub 70mm 

      Сајла се користи за промену 

смера на машини за регулисање 
kom 2 

  



 

 

 

 

колосека произвођача 

“Plasser&Theurer”. Сајла је 

означена позицијом 3 на цртежу 

UD 199 I H. У питању је 

специјална сајла код које се 

пренос остварује преко челичних 

трака и челичних куглица.Сајла 

мора у потпунодсти одговарати 

узорку који се може погледати у 

Батајници 

Укупна вредност у динарима, без ПДВ-а  

Укупна вредност у динарима, са ПДВ-ом  

 
 

 

У  _____________________                                                   за ПРОДАВЦА 

 

     Дана___________________ 

                                                                М.П.                 ________________________ 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 6. уписати колико износи јед.цена без ПДВ-а,  

 у колони 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а,  

 На крају уписати укупну цену услуге без и са ПДВ-ом. 

Напомена: Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у 

реализацији набавке укључујући превоз до магацина Купца. 

 Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице. 

 
 

Комисија за ЈН 

 


