
 

 

________________________________________________________________________________   
(нази 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 ___.___.2018.године 

 

 
 За потребе Наручиоца-Општинске управа општине Босилеград, улица Георги Димитров 82-17540 

Босилеград, ПИБ 100981381, нудимо вршење услуге анкетирања грађана општине Босилеград 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 

Услуге анкетирања грађана општине Босилеград у циљу реализације пројекта 

„Унапређење остваривања права бугарске националне мањине у општини Босилеград“ 

што подразумева: 

Елаборирање методологије анкетирања, 

Израда упитника за анкетирање по сагласности датој од стране општине Босилеград, 

Анкетирање најмање 300 грађана општине Босилеград (испитаници су из урбаног и 

сеоског подручја општине Босилеград различитих полова, старости и нивоа 

образовања).  

Анкета треба да покрива следеће области релевантне за мањинску средину: 

- употреба мањинског језика у локалним институцијама, 

- употреба мањинског језика у образовању, 

- информисање на мањинском бугарском језику, 

- и теме из области здравства, религије, културне активности итд. 

Након обављања послова горе датих потребно је израдити детаљан извештај. 

 

 

ПДВ, динара  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом, динара  

 

 Начин плаћања: Наручилац ће извршити плаћање најкасније у року од 45 дана рачунајући од дана доставе 

извештаја. 

 

 У _________________________, дана ___._____.2018.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 вршења услуге анкетирања грађана општине Босилеград 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 

19.10.2018.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. 
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