
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:  

 

 

       Културни центар „Руменка“, Руменка 
Ослобођења бр. 26, Руменка 

 

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е 
 

 Упућујемо вам понуду за набавку услуге број 19А/2021 - Услуге наступа музичког 

ансамбла "Етнофонија", 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.  

Услуга подразумева извођење наступа 

Ансамбла Богдан Ранковић & 

Етнофорија који ће се одржати у 

Културном центру Руменка. 

Као састав ансамбла наступиће 

следећи музичари: 

Богдан Ранковић – фруле, кларинет, 

саксофон 

Владимир Јаковљевић – електрична и 

акустична гитара 

Драгана Кузмановић – хармоника 

Ервин Малина – контрабас. 

На концерту дужине 45 минута биће 

изведена ауторска дела у етно-џез 

маниру базирана на српској 

грађанској музици и музичком 

наслеђу Србије са акцентом на 

шаролико музичко наслеђе Војводине.  

Планиране нумере: 

Краљево коло 

Бисерка коло 

Из Баната 

Ђурђевка коло 

Српкиња 

Дор доритуле 

Аничица 

Серботурбо 

Ђелем ђелем 

Рече чича 

Комплет 1     

 

 

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 пружене 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 
 


