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ОБРАЗАЦ 2б 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  ЗА ПАРТИЈУ 2 

Понуђач: _____________________________________________ 

Назив и седиште: _____________________________________________________ 

Матични број: ____________________ ПИБ :  ______________________________        

 

Ред

.бр. 

НАЗИВ Ј. 

мере 

кол. произвођач 

/ увозник 

јед.цена без 

ПДВ-а 

укупна цена 

без ПДВ-а 

укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 Четкица за темперу ,бр.2, 

комбинација дрвo-метал 
ком 780 

    

2 Четкица за темперу ,бр.4, 

комбинација дрвo-метал 
ком 780 

    

3 Четкица за темперу бр 6, 

комбинација дрвo-метал 
ком 780 

    

4 Четкица за темперу  бр 8, 

комбинација дрвo-метал 
ком 780 

    

5 Четкица за темперу  бр 10, 

комбинација дрвo-метал 
ком 780 

    

6 Четкица за темперу  бр 12, 

комбинација дрвo-метал 
ком 780 

    

7 Четкица за темперу бр.14, 

комбинација дрвo-метал 
ком 780 

    

8 Четкица за темперу  бр 16, 

комбинација дрвo-метал 
ком 780 

    

9 Четкице за акварел(меке) 

бр.2 
ком 780 

    

10 Четкице за акварел(меке) 

бр.4 
ком 780 

    

11 Четкице за акварел(меке), 

бр.7 
ком 780 

    

12 Четкице за акварел(меке) 

бр.8 
ком 780 

    

13 Четкице за акварел(меке) 

бр 9 
ком 780 

    

14 Четкице за акварел(меке) 

бр 10 
ком 780 

    

15 Четкице за акварел(меке) 

бр 11 
ком 780 

    

16 четкица напрстак, 1/9, 

савитљив напрстак 
ком 438 

    

17 четка лепезаста бр. 8 ком 3     

18 Оловка графитна са 

гумицом Stabilo или 

одговарајућу 

ком. 1484 

    

19 Оловка графитна, мека 

,B2...,B6  
ком 1504 
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20 Гумица за брисање 

,еластична,мека 
ком. 868 

    

21 Резач ,метални за танке 

оловке 
ком. 355 

    

22 Резач,метални,за танке и 

дебеле оловке 
ком. 355 

    

23 Маказе дечије ,са пвц 

дршкама, метално сечиво 

дужине 13,50цм  

ком. 710 

    

24 штафелај дечији дрвени са 

таблом подни штафелај са 

таблом, намењен деци 

предшколског узраста, 

приближне висине 120цм, 

дрвени,једностраног или 

двостраног типа 

ком 120 

    

25 Маказе велике са пвц 

дршкама, метално сечиво 

дужине ,20 цм 

ком. 177 

    

26 скалпел са гуменим 

грипом и јаким металним 

врхом 

ком 107 

    

27 уложак за скалпел1/10 пак 37     

28 декоративни бушач1/4, 

деца, 

пахуљица,нота,боимбона, 

појединачни декоративни 

бушач, фиксираног 

сечива, сет 1/4,  са 

разноврсним мотивима , 

на пример; деца, 

пахуљица,нота,боимбона, 

срце,звездица и слично 

ком 108 

    

29 сунђерасти ваљак за 

сликање са пластичном 

дршком ширине cca 6 цм 

ком 365 

    

30 Пластична дечија палета, 

стона 
ком 365 

    

31 магнетне основе за израду 

декоративних магнета, пак 

20 ком округле магнетне 

основе пречника cca 12мм, 

које служе као основа на 

коју се лепи декоративни 

део израђен у вртићу 

пак 90 

    

32 Механизми за сатове са  

металним сказаљкам, 

дужа осовина (10 мм) 

ком 90 

    

33 редис перо са држаљицом  ком 315     

34  Ел.Пиштољ за  вруће ком 71     
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лепљење снаге cca 60W, са 

прекидачем за 

искључивање и ногицом 

за одлаганје у усправном 

положају 

35 Патроне за ел. Пиштољ за 

вруће лепљење    паковани 

су по 20 ком  

ком 1650 

    

36 Стони резач за оловке 

пречника од 7 - 12мм 
ручног типа 

ком 106 

    

                                                                               УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а   

                                                                                                                    ПДВ:   

                                                                                 УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом   

 

*У цену су урачунати трошкови везани за испоруку (транспорт, истовар, и др.) до 

уговореног места на Новом Београду, 

*Испорука се искључиво врши у радно време наручиоца,  у периоду од 07:00 до 18:00 

часова радним данима.  

*Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора. 

* За добра из увоза навести име увозника, a за добра домаћег порекла име произвођача. 

 

Понуда број:___________ 

Место:________________ 

Датум:________________                                                                                        

 

 

М.П.       ________________________________________ 

                                                                           потпис овлашћеног лица понуђача 

 

 

 

 
 


