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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:  

 

       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 добара број БП-37/2022- Материјал за уметничке радионице, у 

свему према позиву за достављање понуда и моделу уговора, који вам у прилогу достављамо. 
 
 

Ред. број Опис добара са карактеристикама Јед. мере Количина Јед. цена  

без ПДВ-а 
Јед. цена са 

ПДВ-ом 
      

1.  Хамер златна боја 225гр (50х65гр) ком 2   

2.  Хамер сребрна боја 225гр (50х65гр) ком 2   

3.  

Хамер љубичаста, браон. наранџаста, 

црвена зелена, светло зелена, тамно 

зелена, плава тиркиз, жута, небо плава, 

крем,роза, лимун жута, теракот 

наранџаста, светло браон ( од сваке боје 

по 3 ком) 

ком 45   

4.  Хамер бела боја B2 ком 4   

5.  Школски блок бр.3 ком 3   

6.  Школски блок бр.4 пак 3   

7.  Шклоски блок бр.5 ком 3   

8.  Покретљиве очи од 15mm пак 2   

9.  Златни маркер ком 2   

10.  Сребрни маркер ком 2   

11.  
Ребрасти картон А4 (златна, зелена, жута, 

црвена и сребрна) 
ком 5   

12.  Пастелне боје 24/1 пак 2   

13.  Лепак у стику ком 2   



2 

14.  Уљани пастел ком 1   

15.  Пастели у боји 24/1 пак 1   

16.  Фломастери 24/1 пак 2   

17.  Воштане боје 12/1 пак 2   

18.  Дрвене бојице 24/1 пак 1   

19.  Графитне оловке HB ком 15   

20.  Гумице за брисање ком 5   

21.  Чиоде пак 1   

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ДОБРА ИЗНОСИ _________________ динара без ПДВ-а 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА ДОБРА ИЗНОСИ _________________ динара са ПДВ-ом 
 

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана отварања 

понуда). 
 

Рок за испоруку добара: ____ дана од дана пријема захтева потписаног од стране овлашћеног 

лица Наручиоца (не дужи од 10 дана од дана пријема захтева). 

 

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

сачињене у складу са одредбама важећег Закона о електронском фактурисању за испоручена 

добра. 

 

 

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 
 


