
VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
 Предмет ЈН Количин

а 
Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 
Вегета 1/1 150 кг.     
Јаја  40000 

ком. 
    

Какао 1/10  120 ком.     
Маргарин за 
децу  

250 кг     

Џем  400 кг     
Мед 400 кг     
Пиринач  600 кг     
Чај (филтер-
врећица) 
кутија 

2500 ком.     

Гриз  50 кг     
Кухињска со 
1/1 

150 кг     

Уље, јестиво 
1/1 

3500 л     

Макарона 
400г 

400 кг     

Кечап 1/1 200 л     
Еуро-крем  600 кг     
Кокос 30 кг     
Квасац суви 
½ кг 

130 ком.     

Сирће 1/1 140 л     
Кисела вода 
1,5л 

500 ком.     

Шећер ситни 
50/1 

1500 кг     

Алева 
паприка 1/10 

50 ком.     

Грашак 
залеђен 
(ринфуз) 

1000 кг     

Прашак за 
пециво 

1000 ком.     

Цимет 250 ком.     



Ванил шећер 200 ком.     
Сода 
бикарбона  

160 ком.     

Прах шећер 
500 г 

30 кг     

Замрзнути 
филет 
ослића-бели 
хек 

600 кг     

Чоколада за 
кување(ринф
уз) 

50 кг     

Оригано 120 ком.     
Боранија 
смрзнута 
(ринфуз) 

1000 кг     

Туњевина 
0.185 

1500 ком.     

Шпагете 15/1  75 кг     
Сусам 100 г 150 ком.     
Замрзнута 
малина 10/1 

50 кг     

Замрзнута 
вишња(без 
кошпица) 
10/1 

50 кг     

УКУПНО:   
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 5. уписати 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 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 6. 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 4.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 


