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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 услуга број 5/2021 Услуга припреме и оптимизација 

интернет странице, у свему према позиву за достављање понуда и моделу уговора, који вам у прилогу 

достављамо. 
 

Р.б. Опис услуга Јед. мере Кол. 
Укупно без 

ПДВ-a 
Укупно са 

ПДВ-ом 

1.  

1. Услуга обухвата израду и оптимизацију странице 

за приказ црквених матичних књига рођених, 

умрлих и венчаних по задатим параметрима који се 

појављују у самим књигама. Садржај који треба 

приказати на страници ће бити обезбеђена у excel 

формату. Основна интернет страница Завода је 

направљена на WordPress платформи, те приказ 

конкретне странице за матичне књиге треба да буде 

израђен у складу са тим. Потребно је да страница 

буде израђена тако да омогућава лако едитовање 

унешеног садржаја и додавање новог. 
 

2. Услуга обухвата и мини обуку за запослена лица 

у Заводу са циљем едитовања и додавања новог 

садржај, честе комуникације између запослених 

лица у Заводу и даваоца услуге током израде 

странице како би се јасно дефинисале смернице и 

финесе у вези изгледа странице, функционалности, 

видљивости и интеракције на друштвеним 

мрежама. 

паушал 1   

УКУПНО   
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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). 
 

Рок за извршење услуга: _____ дана од пријема налога од стране Наручиоца (не дуже од 5 дана), 

а најдуже до 25. децембра 2021. године. 
 

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за извршене услуге, 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 

 


