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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

Р.бр. Назив артикла j. мере 
Okвирна 

количина 

Jeд.цена без 

ПДВ 
Jeд.цена са ПДВ 

Укупно без 

ПДВ 
Укупно са ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Радне ципеле дубоке пар 140     

2. Радне ципеле плитке пар 25     

3. Заштитне ципеле дубоке са заштитном капном пар 10     

4. Заштитне ципеле плитке са заштитном капном пар 10     

5. Гумене чизме пар 160     

6. ПВЦ чизма пар 10     

7. Електроизолационе чизме пар 5     

8. Кломпе кожне  пар 20     

9. Рибарске чизме пар 6     

10. Ципеле за асфалтере дубоке пар 25     

11. Ципеле за асфалтере плитке пар 5     

12 Зааштитнекожн рукавице кожне  пар 40     

13 Заштитне рукавице са тањим слојем латекса пар 250     

14 ПВЦ рукавице  пар 160     

15 Рукавице заштитне електроизолационе пар 2     

16 Заштитне хемијске рукавице пар 12     

17 Рукавице заштитне за канализаторе пар 50     

18 
Заштитна маска за цело лице  са филтером нивоа 

заштите АБ2 
ком 5  

 
 

 

19 
Заштитна маска за цело лице  са филтером нивоа 

заштите А2 
ком 5  

 
 

 

20 Заштитни филтер   ком  5     

21 Визир за главу са носачем ком 10     

22 Заштитни шлем ком 50     

23 
Ормарић за пружање прве помоћи тип ТЦ1, метални 

пун 
ком 2  

 
 

 

24 Преносива санитетска торба ТТ1, напуњена ком 3     

25 Заштитне наочаре  ком 10     

26 Ушни штитник - антифони ком 10     

                                      УКУПНО       

 

 
Напомена: 
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- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписано „0,00“ тумачиће се да је предметна позиција понуђена без надокнаде (бесплатна); 

- Уколико је у пољу „ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА“ уписана „/“ или је остављено празно поље и слично, Наручилац ће тумачити да Понуђач предметну позицију 

не нуди и понуда се одбија као неприхватљива. 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене, партија 1: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 У колону 5. табеле уписати јединичну цену без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 У колону 6. табеле уписати јединичну цену са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 У колону 7. табеле уписати укупну цену без ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке и укупно; 

 У колону 8. табеле уписати укупну цену са ПДВ, за сваки тражени предмет јавне набавке и укупно. 

 

 

 

 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да определи да образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати образац структуре цене. 
 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Датум 

 

Одговорно лице: 
  

  

  


