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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 19/2022 – Услуге дизајна и припреме за 

штампу, 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.  

Дизајнирање друштвене 

игре. 

Услуга обухвата побољшање 

визуелних карактеристика 

дигиталног објекта у циљу 

боље перцепције од стране 

корисника. 

паушал 1     

2.  

Дизајн и припрема за 

штампу каталога музејске 

збирке. Услуга обухвата 

прелом текста, припрему за 

штампу, припрему корица за 

штампу.  

паушал 1     

3.  

Дизајн промотивног 

материјала за Национални 

празник Русина  
Услуга обухвата дизајн 

позивница, плаката за штампу 

и промоцију у дигиталном 

облику за различите 

платформе (facebook, 

instagram, сајт Наручиоца). 

паушал 1     
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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: Наручилац ће рок за извршење услуга из Спецификације, накнадно дефинисати. 

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 

 


