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                 Република Србија 

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ 

              Су IV бр. 22-25/2021-5 

                 25.05.2021. године  

                     Б е о г р а д 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 

 

Наручилац задржава право да одступи од процењених количина датих у табели уколико дође 

до непредвиђених околности, а до вредности на коју ће уговор бити закључен.  

 

Наручилац задржава право да од изабраног добављача набавља и тонер касете за оне 

уређаје које ће Други основни суд у Београду евентуално накнадно набавити или добити кроз 

донације, по важећим тржишним ценама 

 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, у супротном понуда ће бити 

одбијена.  

 

Ред. 

број 

Назив добра (ознака тонер 

касете) 

Једин. 

мере 

Коли-

чина 

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 6 7 8 

1. 

Нови оригинални или 

компатибилни тонери за 

КYOCERA FS 4200-4300 (TK 

3130) или одговарајуће 

комад 190   

  

2. 

Нови оригинални или 

компатибилни тонери за 

КYOCERA TASKALFA 

3010i/3011i (ТК 7105)  или 

одговарајуће 

комад 30   

  

3. 

Нови оригинални или 

компатибилни тонери 

КYOCERA  ECOSYS 3550idn 

(TK-3122) или одговарајуће 

комад 5   

  

4. 

Нови оригинални или 

компатибилни тонери за 

КYOCERA  ECOSYS 

M2540DN (TK-1170) или 

одговарајуће 

комад 20   
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5. 

Нови оригинални или 

компатибилни тонери црне 

боје за КYOCERA  ECOSYS 

M5521CDN (TK5230K) или 

одговарајуће 

комад 5   

  

УКУПНО: 

  

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а: _________________________ динара 

Укупна цена са ПДВ-ом: _________________________ динара 

Рок испоруке добара _____________ дана (не може бити дужи од 7 дана) 

Рок за решавање рекламација__________ дана (не може бити дужи од 5 дана) 

Рок плаћања рачуна: 45  дана (рок установљава Наручилац) 

Важење понуде:  _____________  дана (минимум 30 дана од отварања понуда). 

 

 Упутство како да се попуни Образац структуре цене 

 

Образац структуре цене понуђач попуњава према следећем упутству: 

У колону 5 понуђач уписује јединичну цену без ПДВ-а. 

У колону 6 понуђач уписује јединичну цену са ПДВ-ом. 

У колону 7 понуђач уписује цену за укупну тражену количину без ПДВ-а. 

У колону 8 понуђач уписује цену за укупну тражену количину са ПДВ-ом. 

У последњем реду УКУПНО: Понуђач уписује цену понуде без и са ПДВ-ом. 

 

 

 

датум: 

 
 ____________________ 

место: 

____________________      
 


