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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
ТЕХНИКА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

БП 24/2022 
 

ОБЈЕКАТ: ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА, у ул. Матице српске бр.15, Нови Сад 
 

 
 

Рб опис јм кол. 
јед. цена 
без ПДВ-а 

јед. цена 
са ПДВ-ом 

укупна цена 
без ПДВ-а 

укупна цена 
са ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 
  

1.  
Стаклокерамичка уградна плоча са две 
рингле, сензорско управљање  

ком 1     

2.  Микроталасна самостојећа, боја: црна ком 1     

3.  
Машина за прање судова, уградна, 
ширина: 60 cm 

ком 1     

4.  
Уградни фрижидер са једним вратима, 
висина до 83cm, капацитет преко 130l, 
самоотапајући 

ком 1     

5.  
Уградни фрижидер са једним вратима, са 
делом за замрзивач висина до 83cm, 
капацитет преко 110l, самоотапајући 

ком 1     

6.  
Кувало за воду, капацитет посуде преко 
1,5l, боја Inox / провидна 

ком 1     

7.  
Aпарат за espresso кафу, кафа у зрну, 
опција млевења зрна, бокал за млеко, 
снага 1500w, притисак пумпе 15 bar 

ком 1     

8.  
Smart TV, дијагонала екрана 65'', 
резолуција 4K Ultra HD 3840 x 2160, 
произвођач LG „или одговарајући“ 

ком 1     

9.  
Подни носач за TV, дијагонале до 70'', 
носивост до 40kg 

ком 1     

10.  
Smart TV, дијагонала екрана 55'', 
резолуција 4K Ultra HD 3840 x 2160, 
произвођач LG „или одговарајући“ 

ком 1     

11.  
Зидни носач за TV, дијагонала екрана до 
65'', носивост до 25kg 

ком 1     

12.  
Лаптоп, дијагонала екрана 15.6", procesor 
minimum Intel Core i3, ram memorija min 
8GB, 256GB SSD, OS Window 10 

ком 1     

13.  Табла бела 60x90 ком 2     

14.  Индукциони решо 2000W ком 1     

15.  Бежични миш, сензор оптички, боја: розе  ком 2     

16.  
Апарат за воду, славина за топлу и хладну 
воду, боја: сива 

ком 2     

17.  
Усисивач са посудом за прашину, снага 
мотора преко 2000 W (по новом 900 W) 

ком 1     

18.  Тостер, снага 850 W, боја: бела/inox ком 1     

19.  

Мултифункционални штампач, 
произвођач HP „или одговарајући“, ласер, 
боја штампе: моно, формат A4, Wi-Fi 
повезивање, аутоматско двострано 
штампање  

ком 1     

 

УКУПНО :   

 

Напомене: 
Јединичне цене исказане у обрасцу структуре цене су фиксне за све време трајања Уговора. 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
▪ у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет набавке; 
▪ у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет набавке; 
▪ у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет набавке и 
то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 3.);  На крају уписати укупну цену предмета набавке без 
ПДВ-а. 
▪ у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет набавке и 
то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-
ом. 

 

Напомена:  

Код добра поред којих је уписан назив произвођача, односно назив производа „или одговарајући“, 

под одговарајућим добрима, подразумевају се она добра, чије се карактеристике и квалитет, могу 

адекватно упоредити са наведеним. 

 
 

Датум:  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача: 
 

   
 


