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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 18/2021 – Израда виртуелних тура, у свему 

према позиву за достављање понуда и моделу уговора, који вам у прилогу достављамо. 
 

Р.б. Опис услуге 
Јед. 

мере 
Кол. 

Јед. цена 

без ПДВ-a 
Укупно без 

ПДВ-a 
Укупно са 

ПДВ-ом 

1.  

Услуга обухвата двојезичне виртуелне туре три 

историјско-етнолошке збирке у Ђурђеву, Руском 

Крстуру и Куцури, са циљем да се 

обезбеди равноправно учешће грађана у 

културном животу, као и да 

допринесе презентацији културе националних 

мањина, примарно намењене унапређењу 

квалитета културног живота, едукацији, 

подстицању интеркултуралног дијалога и 

укључивању средњошколаца, старијих грађана, те 

особа са физичким инвалидитетом.  

 

Услуга подразумева: 

1. Фотографисање панорама у 360 степени, 

три локације: Ђурђево, Куцура и Руски 

Крстур; 

2. Обрада 50 панорамских тачака и израду 

виртуелне туре; 

3. Дигитализација предмета и обрада сваке 

појединачне фотографије; 

4. Двојезичност за све три локације; 

5. Убацивање видео материјала у оквиру 

виртуелне туре за три локације. 

комплет 1    

УКУПНО   

 

Напомена: Сва евентуална одступања и корекције у погледу количина предвиђених услуга 

могу се кретати само у оквиру укупне уговорене вредности. 
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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 

 


