
 
Број: 127-7/21 
Дана: 15.12.2021. 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 

31/2021 – Услуга пројекта уређења ентеријера и изведбу намештаја 

 

У поступку набавке услуга, број 31/2021 – Услуга пројекта уређења ентеријера и изведбу 

намештаја, за коју је позив понуђачима упућен дана 11.12.2021. године, уговор се додељује 

понуђачу: ЖЕЉКА ПАРИПОВИЋ ПР СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ДИЗАЈНЕРСКЕ 

ДЕЛАТНОСТИ PIKANTERIOR DESIGN STUDIO НОВИ САД, Лукијана Мушицког 

11а, Нови Сад, матични број: 66256537, ПИБ: 112649928, понуда од 14.12.2021. године, 

заведена код наручиоца под бројем 127-4/21 од 14.12.2021. године, чија је понуда оцењена је 

као најповољнија. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 09. децембра 2021. године донео Одлуку о спровођењу поступка набавке 

услуга, бр. 127-2/21 –БП 31/2021 – Услуга пројекта уређења ентеријера и изведбу намештаја. 

  

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 31 – Услуга 

пројекта уређења ентеријера и изведбу намештаја. 

 

Процењена вредност набавке: 354.000,00 динара са ПДВ-ом, односно 295.000,00  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 11. децембра 2021. године, упућен следећим 

понуђачима: 

 

1. Тамара Савић PR HOUSEPLANNERS, Кладовска 8, Београд, MB: 65564351, PIB: 

111646176, e-mail: us.houseplanners@gmail.com 

 

2. Раде Перишић PR Arhitektonski studio R2A, Булевар Краља Петра I 73, Нови Сад, MB: 

65827468, PIB: 112035175, e-mail: rade.perisic@gmail.com 

mailto:us.houseplanners@gmail.com
mailto:rade.perisic@gmail.com


 

 

3. Жељка Париповић PR Pikanterior design studio, Лукијана Мушицког 11а, Нови Сад, 

MB: 66256537, PIB: 112649928, e-mail: pikanterior@gmail.com 

 

Понуде су захтеване на бази следећих елемената: 
 

Ред. 

број 
Опис услуга Јед. мере Количина 

    

1 

Услуга обухвата: 

*3D renderi: на основу 2D предлога диспозиције намештаја из пројекта за 

извођење грађевинских радова, раде се 3D реалистични прикази простора 

(рендери) са стварним габаритима намештаја и зидова, из неколико углова, 

како би се простор што боље сагледао. Уколико је потребно ради се ревизија, у 

цену је укључена је једна ревизија 3D модела, које се ради у договору са 

инвеститором, на основу већ предложене варијанте, као и сугестија. Ревизије 

подразумевају промену у комаду намештаја, боја зида, декорацији и сл., али не 

подразумевају промену стила, промену намене просторије. 

- након усвојеног 3D приказа, раде се потребни цртежи и прорачунa, као и 

материјализација површина, што је потребно извођачу за прорачун количине 

грађевинских радова и материјала за извођење. Детаљност цртежа пружа 

довољно информација да на основу њих пројекат може независно да се изведе. 

 

*Технички цртежи: 

електроинсталације – диспозиција електро инсталација: расвета, утичнице, 

прекидачи; 

водоводне инсталације – диспозиција водоводних инсталација са позицијом 

одвода, довода воде и санитарија; 

машинске инсталације – диспозиција елемената машинских инсталација; 

гипсарски радови – решење гипсарских радова уколико се предвиде пројектом, 

цртежи карактеристичних детаља од гипса; 

обраде подова, плафона, материјализација зидова. 

намештај који се прави по мери – дефинисање свих елемената намештаја који 

се раде по мери, дефинисање окова и механизама, беле технике, разрада 

материјализације са спецификацијом материјала. 

На основу усвојеног решења, прави се предлог шопинг листе, који 

подразумева: 

** списак комадног намештаја; 

** врста и модели расветних тела и електро сетова; 

** санитарије, батерије и остале санитарне опреме предвиђене пројектом; 

** грејна тела предвиђена пројектом; 

** зеленило и елементи декорације. 

паушал 1 

 

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 14. децембра 2021. године, до 12,00 часова, 

приспела је понуда следећег понуђача, која је на основу записника о отварању понуда, 

рангирана на основу понуђене цене: 

 
Ред. 

број 
Назив понуђача Број понуде 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом  

1 

ЖЕЉКА ПАРИПОВИЋ ПР СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ 

ДИЗАЈНЕРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ PIKANTERIOR DESIGN 

STUDIO НОВИ САД, Лукијана Мушицког 11а, Нови Сад 

127-4/21 од 

14.12.2021. 

године 
354.000,00 

354.000,00 
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 

 

mailto:pikanterior@gmail.com

