
 
Број: 130-8/21 
Дана: 17.12.2021. године 

 

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 91/19) и члана 51. Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења 

поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама, бр. 69/20 од 10.08.2020. године,  

директор доноси 

  

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

16/2021 – Израда пројекта за извођење радова 

 

У поступку набавке услуга, број 16/2021 – Израда пројекта за извођење радова, за коју је 

позив понуђачима упућен дана 13.12.2021. године, уговор се додељује понуђачу: ГОРАН 

РАШЕВИЋ ПР ПРОЈЕКТОВАЊЕ AQENTERIJERI НОВИ САД, Трг Републике 11, Нови 

Сад, матични број: 66001261, ПИБ: 112285392, понуда од 16.12.2021. године, заведена код 

наручиоца под бројем 130-5/21 од 16.12.2021. године, која је оцењена као најповољнија. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 10. децембра 2021. године донео Одлуку о спровођењу поступка набавке 

услуга, бр. 130-2/21 –БП 16/2021 – Израда пројекта за извођење радова. 

  

Предмет набавке су услуге. 

 

Набавка услуга предвиђена је интерним планом набавки на које се закон не примењује 

Завода за културу војвођанских Русина за 2021. годину, под редним бројем 16 – Израда 

пројекта за извођење радова. 

 

Процењена вредност набавке: 450.000,00 динара са ПДВ-ом, односно 375.000,00 динара без 

ПДВ-а.  

 

Реализација ове набавке не подлеже Закону о јавним набавкама на основу члана 27. Закона о 

јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019), којим је прописано да наручилац није 

дужан да примењује одредбе закона којим се уређују јавне набавке, на набавку добара, 

услуга и спровођење конкурса за дизајн чија је процењена вредност мања од 1.000.000,00 

динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара.    

 

Позив за достављање понуда je дана 13. децембра 2021. године, упућен следећим 

понуђачима: 

 

1. METFER PROJEKT, Максима Горког 2б, Нови Сад, e-mail - metferprojekt@gmail.com 

2. ALIQUANTUM, Трг Републике 20, II/7, Нови Сад, e-mail - info@AQ.rs 

3. AUGMENTUM d.o.o., Вељка Петровића 14, Нови Сад, e-mail - office@augmentum.rs 

4. UVID STUDIO, Јеврејска бр.11, Нови Сад, e-mail - uvid.studio.ns@gmail.com 

5. Elsing Group D.O.O., Морнарска 59, Нови Сад, e-mail - office@elsing-group.rs 
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Понуде су захтеване на бази следећих елемената: 
 

Ред. 

број 
Опис услуга Јед. мере Количина 

    

1 

Предмет набавке је услугa - Израда пројектно техничке 

документације за извођење радова на реконструкцији и 

адаптацији објекта у улици Матице Српске бр. 15, Нови 

Сад, катастарска парцела 9122/2 КО Нови Сад I (ПЗИ 

пројекти) који ће обухватити следеће фазе:  

0 – Главна свеска 

1 – Архитектура 

2 – Конструкција 

3 – Водовод и канализација 

4 – Електроинсталације које обухватају и кабловску и 

интернет мрежу 

5 – Машинске  инсталације (Топлотна пумпа и резерва на 

електрични котао)  

6 – Израда Плана превентивних мера за безбедност и 

здравље на раду. 

Пројекат мора да садржи све елементе предвиђене Законом 

о планирању и изградњи, стручним нормативима и 

стандардима који важе за ову врсту посла, водећи рачуна о 

рационалности и економичности пројектних решења.  

Пројектант у изради пројекта поштује мере техничке 

заштите Завода за заштиту споменика културе Града Новог 

Сада. 

Пројекат је потребно доставити у штампаној  форми и 

електронском облику у PDF формату са прилозима, 

цртежима и др. 

ком. 1 

 

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 16. децембра 2021. године, до 12,00 часова, 

приспеле су понуде следећих понуђача, које су на основу записника о отварању понуда, 

рангиране на основу понуђене цене: 

 
Ред. 

број 
Назив понуђача Број понуде 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом  

1 

ГОРАН РАШЕВИЋ ПР ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

AQENTERIJERI НОВИ САД, Трг Републике 11, Нови Сад, 

матични број: 66001261, ПИБ: 112285392 

130-5/21 од 

16.12.2021. 

године 
410.000,00 

410.000,00 
Напомена: 

Понуђач није у 

систему ПДВ-а. 

3 
ВИД ЛАТИНОВИЋ ПР УВИД СТУДИО, Јеврејска бр.11, 

Нови Сад, матични број: 65051460, ПИБ: 110878154 

130-4/21 од 

13.12.2021. 

године 
600.000,00 

600.000,00 

Напомена: 

Понуђач није у 

систему ПДВ-а. 

 

 

На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

Директор 

 

_____________________ 

Анамарија Ранковић 

 

 

 


