
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
Релација Цена по 

ученику 

без ПДВ-а 

Цена По 

ученику са 

ПДВ-ом 

Број 

ученика 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Први и други разред и 

издвојена одељења 

Крушар, Батинац, 

Исаково и Влашка (1 

дан):Ћуприја –Крушевац 

– Врњачка Бања  – 

Ћуприја  

   

 

110 

  

Трећи и  четврти разред 

(1 дан): Ћуприја – Ниш – 

Нишка Бања – Ћуприја 

   

66 

  

Пети разред (1 

дан):Ћуприја – Београд – 

Ћуприја 

   

40 

  

Шести и седми разред (2 

дана – 1 пун пансион): 
Ћуприја – Гамзиград – 

Неготин – Кладово – 

Лепенски Вир – Сребрно 

језеро– Ћуприја  

   

 

100 

  

Осми разред (3 дана – 2 

пуна пансиона):Ћуприја 

–Фрушка Гора – Сремски 

Карловци – 

Петроварадин – Нови 

Сад – Палић – Суботица 

– Ћуприја  

   

 

 

40 

  

 

УКУПНО: 

 

  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 2. уписати колико износи  цена по ученику за дату релацију без ПДВ-а; 

 у колони 3. уписати колико износи цена по ученику за дату релацију са ПДВ-ом; 

 у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за релацију и то тако што ће помножити 

цену по ученику без ПДВ-а (наведену у колони 2.) са укупним бројем ученика 

(наведен у колони 4.);  

 у колони 6. уписати укупну цену са ПДВ-ом за релацију и то тако што ће помножити 

цену по ученику са ПДВ-ом (наведену у колони 3.) са укупним бројем ученика ( 

наведен у колони 4);  

 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 



 

У цену за сваку релацију треба да буду урачунати сви трошкови које понуђач има у 

реализацији предметне јавне набавке, а који су наведени у техничкој спецификацији, 

(превоз, цена свих улазница, трошкови осигурања, а за ученике на дводневној и тродневној 

екскурзији  смештај и исхрана, трошкови за лекара, пратиоца и сл.), као и евентуални други 

трошкови који улазе у цену аранжмана. 

 


