
 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ 
 
Назив понуђача:__________________________________________________________________ 
Седиште и адреса понуђача:________________________________________________________ 
Матични број:_______________________________, ПИБ:_______________________________ 
Текући рачун:________________________, Телефон: __________________;  код пословне 
банке __________________________, кога заступа 
_____________________________________________, (у даљем тексту: Привредни субјект). 

 
 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Ред. 
бр. 

 
НАЗИВ ПРОИЗВОДА 

Јединица 
мере 

 
Количина

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ- 

ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

(кол. 4х5) 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 
(кол. 4х6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.* Рекламна кеса 
пластифицирана ( црвена и 
плава, димензија 30x40x10, 
обострана штампа три боје 
сито са грбом општине  и 
адрсом  

ком 300  
 
 

 

   

2. Рекламна кеса за пиће 
пластифицирана ( црвена и 
плава, димензија 10x40x10, 
обострана штампа три боје 
сито са грбом општине  и 
адрсом 

ком 100     

3.* Роковник Б5 кожни повез 200 
листова, напред златотисак  

ком 250     

4. Каландер велике слике 
општине 350гм кунстрдрук 
13 листова,димензија 50 x33 

ком 200     

5.* Каландер стони  слике 
општине 350гм кунстрдрук 
13 листова,димензија 11 x16 

ком 200     

6.* Упаљач eлектронски 
штампа три боје 
обострана сито 

ком 300     

7. Оловка хемијска, 
променљива мина сито 
штампа у једној боји 

      ком 300     

    8.  Сет хемијска и пенкало 
екслузивно у кожној кутији, 
штампа на кутији златотисак 

      ком 50     

    9. Сет хемијска и техничка 
екслузивно у кожној кутији, 
штампа на кутији златотисак 

     ком  30     

    10. Оловка хемијска у кожној 
кутији, штампа на кутији 
златотисак 

     ком 30     



НАПОМЕНА: УЗОРКЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ ЗА АРТИКАЛE КОЈИ СУ ОЗНАЧЕНИ 
ЗВЕЗДИЦОМ (УЗОРЦИ ТРЕБА ДА  ОДГОВАРАЈУ ВРСТИ ШТАМПЕ ДАТОЈ У СПЕЦИФИКАЦИЈИ) 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
1. у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени 

предмет јавне набавке; 
2. у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени 

предмет јавне набавке; 
3. у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 
5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну 
цену предмета набавке без ПДВ-а; 

4. у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за тражени 
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
(наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.). 

5. У последњем реду уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са 
ПДВ-ом. 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: 
 

Словима: 

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима: 
 
Начин плаћања: Наручилац се обавезује да изврши плаћање за испоручена добра у року 
до 45 (четрдесетпет) радних дана од дана пријема исправног рачуна (фактуре) са пратећом 
документацијом, а по претходно извршеној примопредаји, односно испоруци и 
квалитативно-квантитативном пријему добара, који је констатован Записником о 
примопредаји. 
 
Рок испоруке добара: _______________ календарских дана (не дужи од 7 календарских 
дана) од дана издавања Наруџбенице. 
 
Важност понуде износи ____________________   календарских дана (не краћи од 60 дана)  
од дана отварања понуда  
 
За извршење набавке ангажујемо _________ (словима: _________________________) 
(уписати број подизвођача) подизвођача који ће извршити   % набавке. 
 
Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: ______________________
 ___________________. 
 
 
Број понуде: _____________________ 
Датум: ______________________ 
 
                                                                                                           Потпис овлашћеног лица 
                                                                                                              
                                                                                          МП            _________________________ 


