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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 27/2022 – Припремање и вођење целокупне 

документације везано за реконструкцију објекта, 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.  

Услуге обухватају припремање, 

подношење потребних захтева и 

исходовање неопходне 

документације (сагласности, 

одобрења, решења и др.) у 

завршној фази за реконструисани 

објекта у ул. Матице српске бр. 15, 

Нови Сад,  а које се односе на 

прикључак за електричну 

енергију, топлотну енергију, 

водовод и канализацију, пријаву и 

одјаву адресе седишта, 

комуналних услуга и др. услуга у 

складу са прописаним условима и 

процедурама ималаца јавних 

овлашћења, са циљем да се објекат 

потпуно употреби као седиште 

Наручиоца. 

паушал 1     

 

 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ __________________ динара без ПДВ-а 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ __________________ динара са ПДВ-ом 
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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. 

 

 

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана издавања/пријема исправне електронске фактуре, 

сачињене у складу са одредбама важећег Закона о електронском фактурисању. 
 

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 

 


