
Ред. 
број Назив артикла
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ПДВ-а)
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ПДВ-ом)

Укупна цена  (без 
ПДВ-а)

Укупна цена  (са 
ПДВ-ом)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

РАДНА ФОТЕЉА                                                
Димензије: 118х65х76цм. Метална хромирана 
конструкција звезде. Средишњи стуб металне 
конструкције обложен ПВЦ облогом у коме је 
смештен гасни амортизер. Седиште и наслон од 
пресованог спера обложени полиуретаном 
дебљине 7 цм и  тапацирани у штофом.  
Руконаслони хромирани. Носач седишта са 
механизмом за осцилацију. Комад 1

2.

РАДНА ФОТЕЉА                                             
Димензије: 116х61х59цм. Метална хромирана 
конструкција звезде. Средишњи стуб металне 
конструкције обложен ПВЦ облогом у коме је 
смештен гасни амортизер. Седиште и наслон од 
металног рама у црној пластификацији. Наслон са 
мрежицом у црној боји, седиште обложено 
полиуретаном дебљине 7 цм, тапацирано у штофу 
и са механизмом за осцилацију и подизање 
фотеље. Руконаслони хромирани и са ПВЦ 
облогом. Комад 2

3.

КОНФЕКЦИЈСКА СТОЛИЦА                      Димензије: 
87х56х56цм. Постоље од металне конструкције у 
виду тзв. "санки". Рам столице хромиран. 
Руконаслони метални, у горњем делу тапацирани. 
Шкољка обложена полиуретаном дебљине 4 цм и 
тапацирана штофом. Комад 8

4.

КЛУБ ФОТЕЉА                                              Димензије: 
66Х68Х64 цм. Дрвена конструкција обложена 
полиуретаном дебљине 6 цм и тапацирана у 
штофу. Комад 1

5.

КЛУБ ДВОСЕД                                               Димензије: 
67Х116Х64 цм. Дрвена конструкција обложена 
полиуретаном дебљине 6 цм и тапацирана у 
штофу. Комад 1

6.

КЛУБ ФОТЕЉА                                                    
Димензије: 66Х68Х64 цм. Дрвена конструкција 
обложена полиуретаном дебљине 4 цм и 
тапацирана у штофу. Конструкција фотеље 
прилагођена анатомском седењу и облику лат. 
слова "С". Без руконаслона. Комад 2

7.

РАДНИ СТО                                                            
Димензије: 140Х80Х75 цм. Канцеларијски сто  
конструкције  од универа  дебљине 25 мм, 
кантован АБС кант траком 2мм, са отворима 
(розетнама) за каблове. Комад 2

8.

РАДНИ СТО                                                            
Димензије: 180Х90Х75 цм. Канцеларијски сто  
конструкције  од универа  дебљине 36 мм, 
кантован АБС кант траком 2мм, са отворима 
(розетнама) за каблове. Комад 1
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9.

ПОКРЕТНА КАСЕТА                                                      
Димензије: 42Х55Х56 цм. Покретна касета са три 
фиоке, од универа  дебљине 18 мм, кантована 
АБС кант траком. Садржи бравицу за закључавање 
фиока, а покреће се уз помоћ точкића. Комад 3

10.

АДМИНИСТРАТИВНИ ОРМАР                          
Димензије: 90Х45Х239,5 цм Н, са 12 унутрашњих 
коморних простора (11 полица). Унутрашње бочне 
стране ормара перфориране за подешавање 
висине међукоморних простора. Конструкција од 
универа 18/25 мм, кантован АБС кант траком. Комад 3

11.

КЛУБ СТОЧИЋ                                                       
Димензије: 100Х50Х50 цм Н, конструкција од 
универа 25мм,  кантован АБС кант траком 2мм. Комад 2

12.

МЕТАЛНИ ЧИВИЛУК                                              
Висина 170 цм, од челичне цеви завршно обрађен 
у црној пластификацији са кукицама за качење 
гардеробе. Комад 2

УКУПНО

   ________________________                                                      МП                                                                        ________________________________

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
• у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку ставку;
• у колону 6. уписати колико износи јединична са  ПДВ-ом, за сваку ставку;
• у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваку ставку (4x5);
• у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, за сваку ставку (4x6).

НАПОМЕНА: Укупна вредност понуде представља понуду понуђача за набавку канцеларијског намештаја.

                      Датум:                                                                                                                                                                            Потпис понуђача:

НАПОМЕНА: ПДВ се не обрачунава и не плаћа на основу члана 24. Закона о ПДВ-у, јер је Наручилац обезбедио финансијска средстава  кроз 
сарадњу са Министарство државне управе и локалне самоуправе. Средства за реализацију пројекта „Локална самоуправа за 21. век“ су 
обезбеђена из донација Влада Швајцарске конференције и биће ослобођена плаћања ПДВ-а.  
Добављач је у обавези да достави предрачун на  износ који  се ослобађа ПДВ-а.
Наручилац ће доставити одговарајући доказ о ослобађању (образац ППО ПДВ) оверен од стране пореске управе.
Цена је фиксна и не може се мењати.


