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ОБРАЗАЦ БРОЈ 4 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Редни 
број О П И С 

Јед. 
мере 

Кол. 
Јединична 

цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупно за 
дату количину 

без ПДВ 
Произвођач 

1 2 3 4 5 6 7 = (4 x 5) 8 

1. 
Радни сто, 90х60, црни  
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације  

Ком. 4    
 

2. 
Радни сто, 120х60, црни 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације 

Ком. 17    
 

3. 
Радни сто, 140х80, црни 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације                                                            

Ком. 27    
 

4. 
Радни сто 140х80 , орах  
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације 

Ком. 5    
 

5. 
Радни сто 160х80,  црни 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације                                                                     

Ком. 5    
 

6. 
Радни сто 150х60,  црни 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације 

Ком. 1    
 

7. 
Конференцијски сто, 140х100, црни 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације 

Ком. 1    
 

8. 
Клуб сто 60х60х48,  црни 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације                                                                      

Ком. 3    
 

9. 
Фотеља високи наслон, црна,  еко кожа 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације     

Ком. 44    
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10. 
Фотеља високи наслон, црна,  кожа 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације 

Ком. 101    
 

11. 
Фотеља високи наслон, црна, штоф 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације 

Ком. 56    
 

12. 
Фотеља, ниски наслон, црна, штоф 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације 

Ком. 13    
 

13. 
Столица конференцијска, црна 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације 

Ком. 59    
 

14. 
Клуб фотеља, еко кожа, црна 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације 

Ком. 20    
 

15. 
Дактило столица, са руконаслоном црна 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације 

Ком. 70    
 

16. 

Покретна касета са три фиоке, црна 
Димензије 42х56х55; 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације 

Ком. 69    

 

17. 

Покретна касета са три фиоке, орах 
Димензије 42х56 х 55; 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације 

Ком. 4    

 

18. 
Дактило столица, без  руконаслона, црна 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације 

Ком. 5    
 

19. 

Орман, В-200, двокрилни-архивски, црни 
Димензије 90 х 45 х 200; 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације                                                                         

Ком. 42    

 

20. 
Орман,  једнокрилни-архивски, црни 
Димензије 150х45х45  
према техничкој спецификацији која је саставни део 

Ком. 4    
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конкурсне документације 

21. 
Чивилук црни метални само стојећи са додатком за 
кишобране Ком. 7    

 

22. 
Клуб сто округли, пречник 70цм,  црни 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације                                                                          

Ком. 1    
 

23. 
Метална полица, нос.100 кг,  900х2000х600, 5т. бела 

Ком. 1    
 

24. 
Метална полица, нос.100 кг, 1000х2000х600,  5т.бела 

Ком. 2    
 

25. 
Метална полица 2000х90х40 5т.бела 

Ком. 43    
 

26. 
Радни сто са сегментом 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације                                                                                                                  

Ком. 2    
 

27. 
Радни сто са сегментом 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације                                                                                                                           

Ком. 1    
 

28. 
Конференцијски сто, 300 x150, црни 
према техничкој спецификацији која је саставни део 
конкурсне документације 

Ком. 1    
 

Посебно исказан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 
 

Укупно динара са ПДВ: 
 

Укупно динара без ПДВ: 
 

 
Упутство за попуњавање обрасца: 
Колона 5: - Уписати јединичну цену  без ПДВ, 
Колона 6: - Уписати јединичну са ПДВ, 
Колона 7: - Уписати укупну цену за дату количину понуђених добара без ПДВ( количина х јединична цена без ПДВ), 
Колона 8: - Уписати произвођача понуђeног добра. 
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Напоменe: 

 ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СВЕ ПОДАТКЕ КАКО ЈЕ   ПРЕДВИЂЕНО У ТАБЕЛИ (табела мора бити у 
потпуности попуњена )- као прихватљива ће се оценити само понуда оног понуђача који упише све податке како је предвиђено у табели. 

 У цену морају бити урачунати сви трошкови.  
 Цена мора бити исказана у динарима. 

 
Место: _____________ 
 
Датум:__________.2017.године 

Потпис и овера печатом понуђача 
 
 


