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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 - Услугa на пројекту у 

области историје и музеја, ред. број 24/2021, 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 подразумева стручну помоћ при избору предмета 

који ће бити истакнути у виртуелним 3Д турама 

историјско-етнолошке збирке "Руска одлога" у Ђурђеву и 

музејске збирке у Руском Крстуру. Обавезан је један до два 

одласка на терен како би се установило стање збирки и 

предмета, дале сугестије за припрему збирки за 

фотографисање панорама за виртуелне туре и обавио избор 

предмета. Предмети треба да буду пажљиво одабрани како 

би се адекватно представило материјално и нематеријално 

културно наслеђе Русина у Војводини. Услуга обухвата и 

уводни текст - опис и историјски преглед збирке (до 1700 

карактера) и кратак опис и интерпретација 30 изабраних 

предмета (до 500 карактера) на русинском и српском 

језику, као и коректуру уколико је потребна и саветодавне 

услуге у току израде виртуелних тура. Сви описи морају 

бити јасни, концизни и да обухвате најважније чињенице и 

интерпретације предмета у циљу представљања културног 

наслеђа војвођанских Русина што ширем аудиторијуму. 

Пре објављивања тура на интернету и постављања на 

званичан сајт Завода, потребно је и финално прегледање 

како би се исправиле евентуалне грешке.   

Месечни 

паушал 
1  

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. 
 

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 (име и презиме,потпис) 

 

 


