
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 у отвореном поступку за јавну набавку услуга - Стручни надзор над извођењем радова (Реконструкција Спортског објекта уз 

стадион у Руменачкој 152, Санација базена, купатила, помоћних просторија и друго у Спортско пословном центру „Војводина“, 

 Друга фаза радова на изградњи објекта КС Слана бара) шифра: ОП-1/2020 

р. б. Предмет ЈН (опис) 
Инвестициона 

вредност у дин. 

jед. 

мере 
Кол. 

j. цена без 

ПДВ-а 

j. цена са ПДВ-

ом 

Ук. Цена без 

ПДВ-а 

Ук. цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 (5x6) 9 (5x7) 

1 

Стручни надзор над извођењем 

радова-Реконструкција спортског 

објекта уз стадион у Руменачкој 152 

70.000.000,00 ком 1     

2 

Стручни надзор над извођењем 

радова – Санација базена, купатила, 

помоћних просторија и друго у 

Спортско пословном центру 

„Војводина“ 

75.000.000,00 ком 1     

3 

Стручни надзор над извођењем 

радова - Друга фаза радова на 

изградњи објекта КС Слана бара 

35.000.000,00 ком 1     

Наведене цене обухватају и услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова. 

Укупна цена _______________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена _______________ динара са ПДВ-ом 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

� у колони 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

� у колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

� у колони 8. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 

 (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

� у колони 9. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

 (наведену у колони 7.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом 

М.П. 

_____________________________________ 

Потпис овлашћеног лица 
Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Конкурсна документација у отвореном поступку 
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