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Име и презиме понуђача:  

Занимање понуђача:  

Адреса понуђача:  

Број рачуна и назив банке:  

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 __________ 2022. године за набавку услугe - Ангажовање 

асистента руководиоца пројекта на основу уговора о делу у оквиру пројекта “Култура 

сећања – историја и културна баштина војвођанских Русина кроз објективе локалних 

фотографа“, ред. број 23/2022, у свему према позиву за достављање понуда и спецификацијом. 
 

Ред. 
бр Опис услуге Јединица 

мере Кол. 

Јединична цена РСД  
(са обрачунатим 

порезима и 

доприносима - бруто 

износ) 

1.  

Ангажовање асистента руководиоца пројекта обухвата обављање 

следећих уговорених послова за које ће се закључити уговор о 

делу између Извршиоца посла и Наручиоца посла: 

-  Брига о очувању прикупљеног материјала вредног и ретког 

културног наслеђа који сведочи о животу Русина; 

-  Систематизација истраженог и растумаченог материјала; 

-  Координисање сарадника на пројекту (комуникација са 

руководиоцем пројекта, тимом и другим лицима); 

- Пружање логистичке подршке приликом организовања и 

спровођења пројектних активности;  

- Координисање активности у вези са изложбама и трибинама 

(учешће у организацији и реализацији пројектних активности у 

вези са темом пројекта); 

-  Праћење извођења пројекта кроз фазе (циклусе) пројекта; 

- Извештавање (припремање наративних/техничких извештаја) у 

спровођењу пројекта; 

-  Учешће у медијској промоцији и представљање резултата 

пројекта; 

-  Обављање и других послова који могу настати током 

имплементације пројекта. 

паушал 1  

УКУПНО РСД  
(са обрачунатим порезима и доприносима – бруто износ) 

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ _____________________ РСД (са обрачунатим 

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 уговора о делу са изабраним понуђачем. 
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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) 

 

 
 

 _____________________________________ 
 Понуђач (име и презиме,потпис) 

 

 


