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ПРЕДМЕТ:  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ   
 

Молимо Вас да нам упутите понуду за набавку услуга број 16/21 - Израда апликација за 

уметнички програм и дигитална обрада 
 

 Понуду упутити на бази следећих елемената: 
 

Р. бр. Опис 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 

Услуга подразумева дизајн, осмишљавање и 

израду дигиталног материјала у power-point форми 

као и у форми дигиталних каталога и апликација 

за три продукцијска програма Културног центра 

„Руменка“- наступа музичко-плесног студија, 

израду дигиталног каталога „Зимски обичаји Срба 

у Руменки“ и дигитални програм уметничких 

радионица. 

 1.Наступ музичко-плесног студија подразумева 

снимање, монтирање и дигитални приказ програма 

на официјелном сајту Наручиоца и путем других 

канала комуникације ( facebook, Instagram), израду 

уводног текста и пратећег текста, појашњења као и 

називе нумера. 

2.Израда дигиталног каталога Зимски обичаји 

Срба у Руменки подразумева услуге дизајна и 

израде дигиталног каталога поменутог наслова од 

пратећих текстова, професионалне фотографије 

настале кроз програм неговања традиције у 

Културном центру „Руменка“. Каталог треба да 

садржи 24 странице, дизајниране корице и 

импресум, пагинацију, појашњења фотографија и 

сл. 

3.Дигитални програм уметничких радионица 

подразумева серију од три дигиталне уметничке 

радионице у трајању од 25 мин. (свака од 

радионица) под руководством едукатора које 

публици нуде едукацију из уметничких заната - 

декупажа, аранжирања цвећа и ликовне радионице 

украшавања предмета и ускршњих јаја. 

Месечни 

паушал 
9 

 

 Понуду упутити у свему према захтевима Наручиоца исказаним у овом позиву. 
 

Набавка наведених услуга предвиђена је Планом набавки Културног центра 

„Руменка“, Руменка за 2021. годину, набавке на које се закон не примењује, под редним 

бројем 16. – Израда апликација за уметнички програм и дигитална обрада. 
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 Рок за упућивање понуде: 14. април 2021. године (среда) до 1200 часова. 

 

 Понуду доставити путем електронске поште на следећи мејл: 

kulturnicentarrumenka@gmail.com или непосредно, односно путем поште на адресу: 

Ослобођења бр. 26,  21201 Руменка. 

 

 Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема месечне фактуре за пружене 

услуге, потписане од стране овлашћеног лица Наручиоца. 
 

Рок важења понуде: минимално 30 дана од дана отварања понуда. 
 

 

 

 

 


