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Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача  
(e-mail): 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора:  

Датум:  

 

       Завод за културу војвођанских Русина 

Футошка бр. 2/III, Нови Сад 

 

 

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е 

 

 Упућујемо вам понуду за набавку услуге број 6/2021 – Услуга штампања, у свему према 
позиву за достављање понуда и моделу уговора, који вам у прилогу достављамо. 
 

Ред. 
број Опис услуга са карактеристикама Јед. мере Количина  Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 (4 x 5) 8 (4 x 6) 

1.  

Правописни речник: 
Формат: 16.5x23.5cm 

Страна: до 280 стр. 
Папир унутра: офсетна 80 г 

Картон корице 350 г мат 
пластификација 

Боја унутра: 1/1 

Боја корице: 2/0 

Тираж: 700 ком ( 300 тврд повез, 400 
мек повез) 

ком 700     

2.  

Позивнице: 
Формат: 21x10 cm 

Штампа: 300g мат 
кунстдрук обострана у 4/4 
боје, са CLEAR лаком 

Тираж: 350 ком 

ком 350     

3.  

Плакати: 
Формат: Б2 

Штампа: 4/0 боје 

Тираж: 10 ком 

ком 10     

4.  

Каталог: 
Формат: 20x20 cm 

Број страница: до 10 

Унутрашње странице: 300g мат 
кунстдрук у 4/4 боје + лого 
са UV лаком 

Корице: 300g мат кунстдрук у 4/4 
боје, дорада мат пластификација 

Тираж: 300 ком 

ком 300     
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Напомена: Наведене количине су оквирне. Сва евентуална одступања и корекције у погледу 
количина предвиђених услуга могу се кретати само у оквиру укупне уговорене вредности. 
 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ __________________ динара без ПДВ-а 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ __________________ динара са ПДВ-ом 

 

 

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана отварања понуда). 
 

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за извршену услугу, потписане од стране 
овлашћеног лица Наручиоца. 
 

 

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. 
 

Понуђач је са садржином модела уговора: 
 

1. Сагласан   2. Није сагласан 

 

(заокружити одговарајуће) 
 

 

1. Понуђач је у систему ПДВ-а       2. Понуђач није у систему ПДВ-а 

 

(заокружити одговарајуће) 
 

 

 

М.П.                          _____________________________ 

                                                                   Потпис овлашћеног лица 

 


