
 

 

________________________________________________________________________________   
(назив понуђача, адреса, ПИБ и матични број) 

 

_____________________________________________________________________________ 
 (број текућег рачуна и банка код које је отворен и име и презиме законског заступника ) 

 

 

П О Н У Д У 
 

број _____ од ___.___.2019.године 

 

 
 За потребе Наручиоца - Општинске управа општине Босилеград, улица Георги Димитров 82                           

17540 Босилеград, ПИБ 100981381, нудимо услугу превођења публикације „Мањинска права и међуетничка 

толеранција у општини Босилеград“ са српског на бугарски језик у циљу реализације пројекта „Унапређење 

остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград“ под следећим условима и за следеће цене: 

 

ОПИС УСЛУГЕ 
Укупна цена, 

динара без пдв-а 

1. Превођење публикације са српског на бугарски језик 

НАПОМЕНА: Општинска управа општине Босилеград доставља публикацију у 

електронском „word“ формату. Публикација има 100 страна А4 формата, односно 

34.029 речи са 204.690 карактера без размака или 237.715 карактера са размацима. 

Понуђач је у обавези да у оквиру овог обрасца прикаже начин обрачуна цене превода. 

 

 

ПДВ, динара  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом, динара  

 

 Начин плаћања: Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 дана од дана испостављања превода и 

регистрације рачуна на Централни регистар фактура на име Општинске управе општине Босилеград. 

 

 У _________________________, дана ___._____.2019.године. 

             

                            Овлашћено лице  

м.п. ____________________________  

 

 ПОЗИВ: 

 Молимо Вас да поднесете своју понуду на горе датом обрасцу понуде, и да исту након попуњавања са 

траженим подацима, печатирања и потписивања од стране овлашћеног лица, пошаљете скенирану на е-mail 

danijelmilanov@yahoo.com  

 Овим наручилац - Општинска управа општине Босилеград врши испитивање тржишта ради утврђивања 

упоредиве тржишне цене за услугу превођења публикације „Мањинска права и међуетничка толеранција у 

општини Босилеград“ са српског на бугарски језик у циљу реализације пројекта „Унапређење остваривања права 

бугарске националне мањине у општини Босилеград“.  

 Наручилац ће изабрати понуду понуђача који понуди најнижу цену. Понуду понети најкасније до 

29.01.2019.године. 

 Особа за контакт: Данијел Миланов 064/9163-155 или danijelmilanov@yahoo.com  

 Са изабраним понуђачем ће бити потписан уговор. 

 Наручилац није у обавези да обавештава понуђаче о исходу поступка. 


