
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Табела 1.

СТРУКТУРА ЦЕНЕ ИСПОРУЧИОЦА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
КАМИОН АУТОПОДИЗАЧ УТОВАРИВАЧ УКУПНО

Редни  
број

1 Набавна вредност предмета јавне набавке без ПДВ-а
2 ПДВ – 20%

Вредност предмета јавне набавке са ПДВ-ом 
(1+2) 

Табела 2.
СТРУКТУРА ЦЕНЕ ДАВАОЦА ЛИЗИНГА

Редни
број

1 Учешће 10% од набавне  вредности предмета набавке без ПДВ-а
2 Номинална каматна стопа у %
3 Ефективна каматна стопа у %
4 Укупан износ камате за период трајања лизинга – 60 месеци
5 Укупан износ ПДВ-а на камату
6 Трошкови обраде захтева без ПДВ-а
7 ПДВ на трошкове обраде захтева
8 Трошкови уписа Уговора у регистар финансијског лизинга без ПДВ-а
9 ПДВ на трошкове уписа Уговора у регистар финансијског лизинга
10 Трошкови кредитног бироа
11 ПДВ на трошкове кредитног бироа
12 Број рата  60 60 60
13 Износ месечне лизинг рате

14

15 Укупан ПДВ (ред.бр. 2 из табеле 1+5+7+9+11)
16 Укупна вредност возила путем финансијског лизинга са ПДВ-ом (14+15)

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће у табелу збирно унети понуђену јединичну цену са и без ПДВ-а и укупну вредност, изражену у ДИНАРИМА/ ЕУР.
За вредности изражене у ЕУР , прерачун у динаре вршиће се у складу са средњим девизним курсом Народне банке Србије.

Табелу број 1 у Обрасцу структуре цене попуњава испоручилац предмета јавне набавке.

-        Под редним бројем 1 попуњава се набавна вредност предмета јавне набавке без ПДВ-а
-        Под редним бројем 2 попуњава се ПДВ
-        Под редним бројем 3 попуњава се вредност предмета јавне набавке са ПДВ-ом
-
Табелу број 2  у Обрасцу структуре цене попуњава давалац лизинга.

-        Под редним бројем 1 попуњава се учешће 10% од набавне вредности предмета јавне набавке без ПДВ-а
-        Под редним бројем 2 попуњава се номинална каматна стопа у %
-        Под редним бројем 3 попуњава се ефективна каматна стопа у %
-        Под редним бројем 4 попуњава се укупан износ камате за период трајања лизинга (60 месеци) 
-        Под редним бројем 5 попуњава се укупан износ ПДВ-а на камату
-        Под редним бројем 6 попуњава се износ трошкова обраде захтева без ПДВ-а
-        Под редним бројем 7 попуњава се износ ПДВ на трошкове обраде захтева
-        Под редним бројем 8 попуњавају се трошкови уписа Уговора у регистар финансијског лизинга без ПДВ-а
-        Под редним бројем 9 попуњава се износ ПДВ на трошкове уписа Уговора у регистар финансијског лизинга
-        Под редним бројем 10 попуњавају се трошкови кредитног бироа
-        Под редним бројем 11 попуњава се износ ПДВ на трошкове кредитног бироа
-        Под редним бројем 12 утврђен је број рата
-        Под редним бројем 13 попуњава се износ месечне лизинг рате 
-        Под редним бројем 14 попуњава се укупана вредност возила путем финансијског лизинга без ПДВ-а(р.б.13х36)+р.бр.1+р.бр.6+р.бр.8+р.бр.10)
-        Под редним бројем 15 попуњава се укупан ПДВ (ред.бр. 2 из табеле 1+р.бр.5+р.бр.7+ р.бр.9+р.бр.11)
-        Под редним бројем 16 попуњава се укупна вредност возила путем финансијског лизинга са ПДВ-ом (р.бр.14+р.бр.15)

Износ у динарима/износ у 
ЕУР

Износ у динарима/износ у 
ЕУР

Износ у динарима/износ 
у ЕУР

Износ у динарима/износ 
у ЕУР

Укупана вредност возила путем финансијског лизинга без ПДВ-а (13х60 
месеци+1+6+8+10)
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