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Образац бр. 4 

КОРИГОВАНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
 

Р. 
бр. 

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 
Оквирна 
кол. 

Тражена 
запре-
мина 
паковањ
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Fasadna boja na vodenoj bazi 15/1 lit 
nijansa tamna  pun ton JUB, MAXIMA, 
HELIOS (ili odgovarajuće) 

кoм 85 15/1       

2 
Fasadna boja na vodenoj bazi 15/1 lit 
bela JUB, MAXIMA, HELIOS (ili 
odgovarajuće) 

кoм 40 15/1       

3 
Disperzija 15/1 lit JUB, MAXIMA, 
HELIOS (ili odgovarajuće) 

кoм 50 15/1       

4 
Emajl lak beli uljani 0,75 l 
 

кoм 30 0,75л       

5 
Emajl lak crni uljani 0,75 l 
 

кoм 20 0,75л       

6 
Emajl lak crveni uljani 0,75 l 
 

кoм 50 0,75л       

7 
Lak za čamce 0,75 l - bezbojni na 
uljanoj bazi 
 

кoм 50 0,75л       

8 
Emajl lak zeleni uljani 0,75 l 
 

кoм 50 0,75 л       

9 
Emajl lak akrilni za drvo i metal beli 
0,65 l (razređuje se pijaćom vodom) 

кoм 200 0,65л       

10 
Posna ton boja braon kompatibilna sa 
dostavljenom disperzijom i fasadnom 
bojom (isti proizvodjač) 100 ml  

кoм 30 100мл       

11 
Posna ton boja oker kompatibilna sa 
dostavljenom disperzijom i fasadnom 
bojom (isti proizvodjač) 100 ml  

кoм 60 100мл       
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12 

Posna ton boja crna kompatibilna sa 
dostavljenom disperzijom i fasadnom 
bojom (isti proizvodjač) 100 ml 
 

кoм 30 100мл       

13 Bandaž traka mrežasta L=90 m' кoм 70 /       

14 Papirna molerska traka 3 cm 33m 90C кoм 100 /       

15 Papirna molerska traka 5 cm 33m 90C кoм 100 /       

16 
Osnovna boja bela za drvo na uljanoj 
bazi 0,75 l 

кoм 50 0,75л       

17 
Osnovna boja siva za metal na uljanoj 
bazi 0,75 l 

кoм 50 0,75л       

18 Sadolin palisander 0,75 l кoм 250 0,75л       

19 Sadolin mahagoni 0,75 l кoм 250 0,75л       

20 Uljani razređivač 0,9 l лит 70 0,90л       

21 Šmirgla 120 116 mm м' 80 /       

22 Šmirgla 180 116 mm м' 80 /       

23 Šmirgla 80 116 mm м' 80 /       

24 Šmirgla 150 116 mm м' 80 /       

25 
Građevinski lepak CT 85 za vunu, 
stiropor i mrežicu 25/1 

кoм 50 25/1       

26 Podloga za zid 1 l  1:9, koncentrovana лит 80 1 л       

27 
Glet masa univerzalna gotova smesa 
25/1  

кoм 50 25/1       

28 Lepak za Vinil podloge 1/25 kg кoм 70 1/25 кг       

29 Masa za ispunu u kesama 5/1 кoм 100      5/1       
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30 Gips 2 kg кoм 30 2кг       

31 Flah četka LAK EX, bela dlaka 80 mm кoм 50 /       

32 Flah četka LAK 60 mm кoм 70 /       

33 
Rešetka za ceđenje valjka (metalna) 
26×30 cm 

кoм 30 /       

34 
Folija građevinska PVC zelena d=0,15 
mm 

кг 50 /       

35 

Valjak za farbanje ravnih površina 
poludisperzivnim i disperzivnim 
bojama, dužina vlakna 20 mm, materijal 
polikral 100%,  izrađuje se kao 
termofuzioni valjak, dimenzije Ø45, 
širina 23 cm 

кoм 50 /       

36 

Ručke za termofuzione i šivene valjke, 
izrađene od pocinkovanog čelika, 
rukohvat sa unutrašnje strane odgovara 
prihvatu teleskopa, žica Ø8, širina 23 
cm, da bude kompatibilna sa isporuč. 
valjcima 

кoм 30 /       

37 

Radijator valjak BLUE LINE dužina 
vlakna 12 mm, izrađuje se kao 
termofuzioni valjak u dimenziji od 10 
cm 

кoм 60 /       

38 
Radijator valjak HOBBY dužina vlakna 
16 mm, izrađuje se kao termofuzioni 
valjak u dimenziji od 10 cm 

кoм 10 /       

39 
Radijator valjak KONAC dužina vlakna 
12 mm, izrađuje se kao termofuzioni 
valjak u dimenziji od 10 cm 

ком 10 /       

40 

Ručke za radijator valjke, izrađene od 
pocinkovanog čelika, rukohvat 
sa unutrašnje strane odgovara prihvatu 
teleskopa, žica Ø6, visina 
40-58 cm, širina 10 cm (kompatibilan sa 
isporučenim radijator valjcima) 

кoм 10 /       
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41 
PVC zaštitna folija za nameštaj 

4,00ⅹ5,00 m 
кoм 100 /       

42 
Rukavice, materijal pamuk/letex, 
veličina L 

пaр 60 /       

43 
Rukavice, materijal pamuk/letex, 
veličina XL 

пaр 40 /       

УКУПНО динара  без ПДВ:  

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:  

УКУПНО динара са ПДВ:  

 
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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