СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ ______________
Редни
број

Врста услуге

Вредност са ПДВ-ом
(динара)

1

2

3

УКУПНО ЗА ЈЕДНОГ УЧЕНИКА СА ПДВ
Упутство за попуњавање обрасца:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 У колони 1 „редни број“ уносе се редни бројеви (арапски) од броја 1 до броја
последње врсте услуга из колоне 2.


У колони 2 „врста услуге“, исказује се структура јединствене туристичке
услуге, односно називи за појединачне претходне туристичке услуге
укључујујући и разлику између укупне накнаде коју плаћа путник и стварних

трошкова које туристичка агенција плаћа за претходне туристичке услуге (на
пример: трошкови превоза, угоститељске услуге, услуге осигурања, услуге
лекара, трошкови улазница за културно-историјске споменике, трошкови
улазница за дискотеке, трошкови здравственог осигурања, трошкови водича,
итд.), које се пружају према Програму путовања и које учествују у формирању
цене за једног ученика.


Колона 3 „вредност са ПДВ-ом“ представља цену услуге коју путник плаћа, а
која учествује у цени јединствене туристичке услуге.



Након уноса свих напред наведених података потребно је сабрати износе из
колоне број 3 како би се добила цена по једном ученику и уписати их у последњи
ред табеле („УКУПНО“).



Понуђач у образац понуде на Порталу јавних набавки уписује износ из
последњег реда табеле („УКУПНО ЗА ЈЕДНОГ УЧЕНИКА СА ПДВ“) и то
тако што исти износ уписује и као цену понуде без ПДВ и као цену понуде са
ПДВ.



Цене услуга исказане су у Спецификацији са урачунатим ПДВ, у складу са
одредбама члана 35 став 7 Закона о порезу на додату вредност. ПДВ ће се
регулисати сходно законским прописима из дате области. Понуђач има
обавезу правилног исказивања ПДВ у рачунима и другим релевантним
документима.

Датум___________

М.П.

Понуђач
_______________________

Напомена:
Понуђену јединичну цену исказати на две децимале.
Понуђач није дужан да образац овери печатом нити потпише, већ га може сачинити као
електронски документ, без печата и потписа.

