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Образац 4 

СТРУКТУРА ЦЕНА  
 
Упутство за попуњавање обрасца:  

- у колони 5 уписатијединичну цену без ПДВ, 
- у колони 6 уписати укупно за дату количину без ПДВ, 
-у колони 7 уписати укупно за дату количину са ПДВ 
- у колони 8 уписати произвођача и комерцијални назив производа; 
- у колону 9 уписати број понуђених паковања 

 -  уписати укупно динара без ПДВ, припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима и укупно динара са ПДВ у поља 
предвиђена за то. 
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1. 

Средство за заштиту против графита које 
обезбеђује уклањање графита на 
различитим површинама 

300  кг.      

2. 
Средства за уклањање графита од 
различитих типова фарби 

300  кг.      

3. 
Средства за уклањање графита од 
хемијских средстава попут маркера, 
спрејева и сл. 

340  лит.      

4. 
Средства за уклањање графита за осетљиве 
пластичне и обојене површине   

50  лит.      
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5. 
Средство за уклањање тврдокорних 
графитних сенки 

250  лит.      

6. 
 
Чистач графита 
 

90  лит.      

7. 

Средство за уклањање упорних флека и 
преосталих сенки које остављају различити 
типови спреја у боји  и трајних маркера н 
аразличитим површина 

33  кг.      

8. 
Средство за уклањање сенки графита 
насталих од врло постојаних сенки мастила 

120  лит.      

Укупно динара без ПДВ:  

Припадајући ПДВ у складу са Законом о ПДВ у динарима:   

Укупно динара са ПДВ:  
 
 

 
 
- 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 
структурецене, тако да понуђени укупни износ цене покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке). 
 
 
 
        Датум:____________2020.године 
 
 
 
 
 
 


