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Име и презиме понуђача:  

Адреса понуђача:  

Електронска адреса понуђача (е-маил):  

Телефон:  

Датум:  

 

             
Завод за културу војвођанских Русина 

Футошка бр. 2/III, Нови Сад 
 

П О Н У Д А 

 

 Упућујем вам понуду од __________ 2021. године за набавку услугe - Услуга превода и 

лекторисања на основу ауторског уговора, ред. број 3а/2021, у свему према позиву за 

достављање понуда и спецификацијом. 
 

Ред. 
бр Опис услуге Јединица 

мере Кол. 

Јединична цена РСД  
(или са порезима и 

доприносима -бруто 

износ) 

1.  

Услуга превода и лекторисања обухвата око 500 страна текста за 

публикације који су предвиђене Програмом рада Наручиоца за 

2021. годину као и за све друге потребе и промоције Завода (web 

sajt, instagram, facebook, youtube). 

Наручилац ангажује Аутора да изврши превод текстова са 

српског на русински језик. 

Аутор се обавезује да:  

- превод, лектуру и коректуру рукописа изврши лично,  

- превод, лектуру и коректуру изврши у складу са захтевима и 

потребама Наручиоца,  

- упозори Наручиоца на недостатке у његовим захтевима,  

- језичке исправке и стилске интервенције у тексту изврши у 

свему према правилима струке,  

- поштује стил и начин изражавања аутора публикација, 

- превод, лектуру и коректуру изврши у року од 15 дана од дана 

пријема текста од стране Наручиоца, и  

- по обављеном послу преда га Наручиоцу. 

 

страна 500  

УКУПНО РСД са ПДВ-ом 
(или са порезима и доприносима – бруто износ) 

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ ______________ РСД са ПДВ-ом (или са порезима 

и доприносима - бруто износ) 
 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда. 
 

Рок пружања услуге: 15 дана од момента пријема позива упућеног од стране Наручиоца (не 

рачунајући нерадне дане). 
 

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана преузимања квалитетно обављеног посла, а на основу 

закљученог ауторског уговора са изабраним понуђачем. 

 

У прилогу је модел уговора, са чијом садржином је потребно да се упозна и сагласи понуђач. 

Понуђач не мора у фази подношења понуде да попуњава, оверава и потписује модел уговора. 
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Понуђач је са садржином модела уговора: 
 

1. Сагласан    2. Није сагласан 
 

(заокружити одговарајуће) 

 
 

 

 _____________________________________ 
 Понуђач 

 

 


