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Лице овлашћено за потписивање 

уговора:  
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       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 услуга број БП-20/2021 – Услуге професионалних позоришта, у 

свему према позиву за достављање понуда, 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.  

Извођење дечије представе под називом 

”Вештица Добрила“. 
Услуга обухвата организацију и извођење 
представе са глумцима. Достављање 

пропагадног материјала и плаката за најаву 

представе.  
Тронспорт глумаца и сценографије до 

Руменке, поставка сценографије. 

Сценографија је покретна и прилагођава се 
простору.  
Извршилац, је дужан да обезбеди глумце, 

сценографију, костиме и реквизите за 
представу, као и услуге шминкера. 
Извршилац је дужан да сцену постави 

безбедно за извођење представе, обезбеди 
тонску матрицу, и обезбеди своје техничко 

особље које се стара о безбедности сцене, 

тонским и светлосним ефектима, уколико су 
предвиђени.  
Представа ће бити изведена у договору са 

понуђачем, због нестабилне епидемиолошке 
ситуације. Наручилац ће, до тренутка 

потписивања уговора, обавестити Извршиоца 

о тачном дану и сату извођења представе.  
Планирано је једно извођење представе. 

извођење 1     

2.  

Извођење дечије представе под називом ”Куц 

куц има ли кога?“. 
Услуга обухвата организацију и извођење 
представе глумаца. 
Достављање пропагадног материјала и 
плаката за најаву представе.  
Тронспорт глумаца и сценографије до 

Руменке, постављање сценографије која је 
покретна и прилагођава се простору.  
Извршилац, је дужан да обезбеди глумце, 

сценографију, костиме и реквизите за 
представу, као и услуге шминкера. 
Извршилац је дужан да сцену постави 

безбедно за извођење представе, обезбеди 
тонску матрицу и обезбеди своје техничко 

особље које се стара о безбедности сцене, 

тонским и светлосним ефектима, уколико су 
предвиђени.  
Представа ће бити изведена у договору са 

извођење 1     



понуђачем, због нестабилне епидемиолошке 

ситуације. Наручилац ће, до тренутка 

потписивања уговора, обавестити Извршиоца 
о тачном дану и сату извођења представе.  
Планирано је једно извођење представе. 

3.  

Извођење дечије представе под називом 

”Агенција за лепо понашање“. 
Услуга обухвата организацију и извођење 

представе са глумцима. Достављање 

пропагадног материјала и плаката за најаву 
представе.  
Тронспорт глумаца и сценографије до 

Руменке, постављање сценографије која је 
покретна и прилагођава се простору. 

Извршилац, је дужан да обезбеди глумце, 
сценографију, костиме и реквизите за 

представу, као и услуге шминкера. 
Извршилац је дужан да сцену постави 
безбедно за извођење представе, обезбеди 

тонску матрицу и обезбеди своје техничко 

особље које се стара о безбедности сцене, 
тонским и светлосним ефектима, уколико су 

предвиђени.  
Представа ће бити изведена у договору са 
понуђачем, због нестабилне епидемиолошке 

ситуације. Наручилац ће, до тренутка 

потписивања уговора, обавестити Извршиоца 
о тачном дану и сату извођења представе.  
Планирано је једно извођење представе. 

извођење 1     

4.  

Извођење дечије представе под називом 

”Ускршња Бајка “. 
Услуга обухвата организацију и извођење 

представе са глумцима. Достављање 

пропагадног материјала и плаката за најаву 
представе.  
Тронспорт глумаца и сценографије до 

Руменке, сценографија је покретна и 
прилагођава се простору. Услуга обухвата и 

постављање сценографије. Извршилац, је 
дужан да обезбеди глумце, сценографију, 

костиме и реквизите за представу, као и 

услуге шминкера. 
Извршилац је дужан да сцену постави 

безбедно за извођење представе, обезбеди 

тонску матрицу и обезбеди своје техничко 
особље које се стара о безбедности сцене, 

тонским и светлосним ефектима, уколико су 

предвиђени.  
Представа ће бити изведена у договору са 

понуђачем, због нестабилне епидемиолошке 

ситуације. Наручилац ће, до тренутка 
потписивања уговора, обавестити Извршиоца 

о тачном дану и сату извођења представе.  
Планирано је једно извођење представе. 

извођење 1     

5.  

Извођење  представе под називом ”Од раја 

до безњенице “. 
Услуга обухвата организацију и извођење 

представе са глумцима. 
Достављање пропагадног материјала и 

плаката за најаву представе.  
Тронспорт глумаца и сценографије до 
Руменке, сценографија је покретна и 

прилагођава се простору. Услуга обухвата 

постављања сценографије и ангажовање тон 
мајстора.  
Извршилац, је дужан да обезбеди глумце, 
сценографију, костиме и реквизите за 

представу, као и услуге шминкера. 
Извршилац је дужан да сцену постави 
безбедно за извођење представе, обезбеди 

тонску матрицу и обезбеди своје техничко 

особље које се стара о безбедности сцене, 
тонским и светлосним ефектима, уколико су 

предвиђени.  
Представа ће бити изведена у договору са 
понуђачем, због нестабилне епидемиолошке 

ситуације. Наручилац ће, до тренутка 

потписивања уговора, обавестити Извршиоца 
о тачном дану и сату извођења представе.  
Планирано је једно извођење представе. 

извођење 1     

6.  

Извођење  представе под називом ”Цимет и 

Ванила “ кабаре. 
Услуга обухвата организацију и извођење 

представе са глумцима. Достављање 

пропагадног материјала и плаката за најаву 

извођење 1     



представе.  
Транспорт глумаца и сценографије до 

Руменке, сценографија је мобилна и 
прилагођава се простору. Услуга постављања 

сценографије и тон мајстора. 
Извршилац, је дужан да обезбеди глумце, 
сценографију, костиме и реквизите за 

представу, као и услуге шминкера. 
Извршилац је дужан да сцену постави 
безбедно за извођење представе, обезбеди 

тонску матрицу и обезбеди своје техничко 

особље које се стара о безбедности сцене, 
тонским и светлосним ефектима, уколико су 

предвиђени.  
Представа ће бити изведена у договору са 
понуђачем, у складу са епидемиолошком 

ситуацијом. Наручилац ће, до тренутка 

потписивања уговора, обавестити Извршиоца 
о тачном дану и сату извођења представе.  
Планирано је једно извођење представе. 

7.  

Извођење  представе под називом ”У талогу 

кафе “. 
Услуга обухвата организацију редитеља и 

извођење представе са глумцима. 
Достављање пропагадног материјала и 

плаката за најаву представе.  
Транспорт глумаца и сценографије до 
Руменке, сценографија је мобилна и 

прилагођава се простору. Услуга постављања 

сценографије и тон мајстора. 
Извршилац, је дужан да обезбеди глумце, 

сценографију, костиме и реквизите за 

представу, као и услуге шминкера. 
Извршилац је дужан да сцену постави 

безбедно за извођење представе, обезбеди 

тонску матрицу и обезбеди своје техничко 
особље које се стара о безбедности сцене, 

тонским и светлосним ефектима, уколико су 

предвиђени.  
Представа ће бити изведена у договору са 

понуђачем, у складу са епидемиолошком 

ситуацијом. Наручилац ће, до тренутка 
потписивања уговора, обавестити Извршиоца 

о тачном дану и сату извођења представе.  
Планирано је једно извођење представе. 

извођење 1     

8.  

Извођење дечије новогодишње представе под 

називом ”Новогодишња Врећа-Срећа “. 
Услуга обухвата организацију и извођење 
представе са глумцима. 
Достављање пропагадног материјала и 

плаката за најаву представе.  
Тронспорт глумаца и сценографије до 

Руменке, сценографија је покретна и 

прилагођава се простору. Услуга постављања 
сценографије и тон мајстора. 
Извршилац, је дужан да обезбеди глумце, 

сценографију, костиме и реквизите за 
представу, као и услуге шминкера. 
Извршилац је дужан да сцену постави 

безбедно за извођење представе, обезбеди 
тонску матрицу и обезбеди своје техничко 

особље које се стара о безбедности сцене, 

тонским и светлосним ефектима, уколико су 
предвиђени.  
Представа ће бити изведена у договору са 

понуђачем, због нестабилне епидемиолошке 
ситуације. Наручилац ће, до тренутка 

потписивања уговора, обавестити Извршиоца 

о тачном дану и сату извођења представе.  
Планирано је једно извођење представе. 

извођење 1     

 
 

 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а :  

УКУПНА ЦЕНА 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 
 

 


