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Образац бр. 4 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 

Ред. 
број 

О П И С  
 

Јед. 
мере 

  
Јединична 
цена добра 

без ПДВ 

Јединична 
цена добра 

са ПДВ 

Укупно за 
дату 

количину без 
ПДВ 

Укупно за 
дату 

количину са 
ПДВ 

Назив 
произвођача 
понуђеног 

добра 

Комерцијални 
назив 

понуђеног 
добра 

Тражена 
кол. 

Тражена 
запремина 
паковања 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Фасадна боја на воденој бази, 
паковање 15/1  
JUB, MAXIMA, HELIOS  
(или одговарајуће) 

lit 495 15/1 

      

2 

Дисперзија, паковање 15/1 
JUB, MAXIMA, HELIOS  
(или одговарајуће) 

lit 795 15/1 
      

3 
Емајл лак зелени- уљани, 
паковање 0,75 l 

kom 20 0,75 l 
      

4 

Емајл лак црни -уљани, паковање 
0,75 l 

kom 20 0,75 l 
      

5 

Емајл лак црвени- уљани, паковање 
0,75 l kom 10 0,75 l 

      

6 

Емајл лак акрилни за дрво и метал 
-бели, паковање 0,65 l  
(разређује се са пијаћом водом) 

kom 120 0,65 l 
      

7 

Емајл лак акрилни за дрво и метал 
-црни, паковање 0,65 l  
(разређује се са пијаћом водом) 

kom 20 0,65 l 
      

8 

Посна тон боја- црна, компатибилна 
са достављеном дисперзијом и 
фасадном бојом (истог произвођача), 
паковање 100ml 
 

kom 60 100ml 
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9 

Посна тон боја -окер компатибилна 
са достављеном дисперзијом и 
фасадном бојом (истог произвођача), 
паковање 100ml 

kom 40 100ml 

      

10 

Посна тон боја- црвена 
компатибилна са достављеном 
дисперзијом и фасадном бојом (истог 
произвођача), паковање 100ml 

kom 20 100ml 

      

11 

Посна тон боја -жута компатибилна 
са достављеном дисперзијом и 
фасадном бојом (истог произвођача), 
паковање 100ml 

kom 15 100ml 

      

12 

Посна тон боја- браон компатибилна 
са достављеном дисперзијом и 
фасадном бојом (истог произвођача), 
паковање 100ml 

kom 30 100ml 

      

13 

Основна боја акрилна за дрво -
бела, паковање 0,65 l 
(разређује се са пијаћом водом) 

kom 40 0,65 l 
      

14 

Основна боја акрилна за метал- 
сива, паковање 0,65 l 
(разређује се са пијаћом водом) 

kom 80 0,65 l 
      

15 
Уљани разређивач, паковање 1 l 
 

lit 30 1 l 
      

16 
Шмиргла 120, 116 mm 
 

m 100 / 
      

17 
Шмиргла 150, 116 mm 
 

m 100 / 
      

18 
Шмиргла 80, 116 mm 
 

m 100 / 
      

19 
Подлога за зид, паковање 1 l 
 

lit 30 1 l 
      

20 

Грађевински лепак СТ85 за вуну, 
стиропор и мрежицу 
 (или одговарајуће) 

kg 500  
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21 
Глет маса у праху СТ127 25/1, 
Gletol M 25/1 (или одговарајуће) 

kg 600 25/1 
      

22 

Глет маса универзална, готова 
смеса, паковање 25/1 JUBOLIN 
(или одговарајуће) 

kg 300 25/1 
      

23 
Маса за испуну у кесама, 
 паковање 5/1 

kg 200 5/1 
      

24 
Гипс, паковање 2kg 
 

kg 50 2kg 
      

25 
Флах четка LAK EX, бела длака, 50 
mm (или одговарајуће) 

kom 50 / 
      

26 
Флах четка LAK GREENSTAR  50 
mm (или одговарајуће) 

kom 50 / 
      

27 
Решетка за цеђење ваљка (метална) 
26x30cm 

kom 30 / 
      

28 
Фолија грађевинска PVC, зелена 
d=15mm 

kg 200 / 
      

29 

Ваљак за фарбање равних 
површина полудиспeрзивним и 
дисперзивним бојама, дужина 
влакна 20 mm, материјал 
поликрал 100%, израђује се као 
термофузиони ваљак, димензије 
ᴓ45, ширина 23 cm 

kom 20 / 

      

30 

Ручке за термофузионе и шивене 
ваљке, израђне од поцинкованог 
челика, рукохват са унутрашње 
стране, одговарају прихвату 
телескопа, зица ᴓ8, ширина 23 cm, да 
буде компатибилна са испорученим 
ваљцима 

kom 4 / 

      

31 

Радијатор ваљак BLUE LINE дужина 
влакна 12 mm, израђује се као 
термофузиони ваљак у димензији од 
10 cm (или одговарајуће) 

kom 50 / 
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32 

Радијатор ваљак HOBBY дужина 
влакна 16 mm, израђује се као 
термофузиони ваљак у димензији од 
10 cm  
(или одговарајуће) 

kom 50 / 

      

33 

Радијатор ваљак КОNAC дужина 
влакна 12 mm, израђује се као 
термофузиони ваљак у димензији од 
10 cm  
(или одговарајуће) 

kom 50 / 

      

34 

Ручке за радијатор ваљке, 
израђене од поцинкованог челика, 
рукохват са унутрашње стране 
одговарају прихвату телескопа, 
жица ᴓ6, димнзија 42x10cm 
(компатибилан са испоручним 
радијатор ваљцима) 

kom 4 / 

      

35 
Силикон бели 
 

kom 50 / 
      

36 
Силикон транспарентни 
 

kom 50 / 
      

37 
Рукавице, материјал-памук/latex, 
величина L 

par 20 / 
      

38 
Рукавице, материјал-памук/latex, 
величина XL 

par 20 / 
      

 
УКУПНО динара  без ПДВ: 

 

 
Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима: 

 

 
УКУПНО динара са ПДВ: 
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ: 

- у колони 6 уписати јединичну цену добра без ПДВ; 
- у колони 7 уписати јединичну цену добра са ПДВ; 
- у колони 8 уписати укупну цену за дату количину без ПДВ (количина х јединична цена без ПДВ); 
- у колони 9 уписати укупну цену за дату количину са ПДВ (количина х јединична цена са ПДВ); 
- у колони 10 уписати назив произвођача понуђеног добра; 
- у колони 11 уписати комерцијални назив понуђеног добра; 
- уписати и укупну цену без ПДВ, укупан припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ и укупну цену са ПДВ у редовима предвиђеним за то 

 
Напомена : Прихватљива понуда мора да садржи  све податке како је  предвиђено у табели  (табела мора бити у потпуности попуњена). 
У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове (укупан износ накнаде мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђени 
укупни износ цене покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке). 

             Цена мора бити исказана у динарима. 
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