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ПРЕДМЕТ:  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ   
 

Молимо Вас да нам упутите понуду за набавку услуга број 10А/21 - Услуге организације, 

извођења и представљања уметничког програма 
 

 Понуду упутити на бази следећих елемената: 
 

Р. бр. Опис Јединица 

мере Количина 

1. 

Услуга подразумева организацију концерта музичког квартета 

„Пнеума“ у Културном центру „Руменка“ као и пратећег музичког 

програма са репертоаром дела класичних композиција, евергрин 

нумера, староградских нумера и ауторских композиција представника 

квартета на клавиру, виолини, виолончелу и обои. 
Музички програм у трајању од сат и по обухвата извођење тринаест 

композиција репертоара у извођењу четири музичара на поменутим 

инструментима, услугу модерирања током извођења музичког 

програма, организацију превоза музичара, потребне тонске пробе и 

припрему најавних и одјавних пратећих текстова. Услуга 

организације музичког програма подразумева и најаву путем канала 

комуникације, медијску промоцију као и техничку помоћ самим 

музичарима током реализације програма. 

Месечни 

паушал 1 

2. 

Услуга организације уметничког програма у Културном центру 

„Руменка“ представља припрему, пренос (превоз), постављање и 

монтажу изложбе таписерија Установe за израду таписерија „Атеље 

61“ под називом  „Природа као инспирација“. Услуга уметничког 

програма подразумева и изложбени приказ посетиоцима, радионице 

израде таписерија и промоцију самог догађаја каналима комуникације 

и медијски током десет дана. 

Месечни 

паушал 1 

3. 

Услуга осмишљавања, организовања, делегирања квалитетних 

уметничких едукатора и реализација уметничког радионичарског 

програма декупажа, радионице земљане архитектуре, радионица 

израде експоната градитељског наслеђа Руменке у трајању од два 

месеца, укупно осам радионица за посетиоце установе и једна 

организована са децом из боравка школе из места. Материјал за све 

поменуте радионице, накнада за едукаторе као и трошкови превоза 

укључени су у цену. 

Месечни 

паушал 2 

4. 

Услуга организације, представљања и извођења културног програма 

представља организацију и реализацију серија предавања и видео-

пројекција материјалног, градитељског наслеђа Руменке и 

афирмацију културног наслеђа места путем организоване промоције 

истог у штампаној форми. Услуга организације и реализације 

садржаја обухвата ангажовање три предавача, историчара, археолога 

и стручног сарадника на изради Каталога градитељског наслеђа 

Руменке, видео-презентацију припремљеног материјала и техничку 

подршку за културни програм. 

Месечни 

паушал 1 

 

 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 10А. – Услуге организације, извођења и представљања уметничког програма. 
 

 Рок за упућивање понуде: 10. јуна 2021. године (четвртак) до 1200 часова. 
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 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. 
 

 

 

 


