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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 

24/2021 – Услугa на пројекту у области историје и музеја 

 

У поступку  набавке услуга, број 24/2021 – Услугa на пројекту у области историје и 

музеја, за коју је позив понуђачима упућен дана 24.11.2021. године, уговор се додељује 

понуђачу: ЉУБИЦИ ОТИЋ из Ђурђева, Краља Петра Првог бр. 27, 

мејл: ljubica.otic@gmail.com , понуда од 26.11.2021. године, заведена код наручиоца под 

бројем 121-4/21 од 26.11.2021. године. године, која је оцењена као најповољнија. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Наручилац је дана 24. новембра 2021. године донео Одлуку о спровођењу поступка 

набавке услуга – број 24/2021 – Услугa на пројекту у области историје и музеја.  

Предмет набавке су услуге. 

 

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

примењује Завода за културу војвођанских Русина за 2021. годину, под редним бројем 

24/2021 – Услугa на пројекту у области историје и музеја. 

 Процењена вредност набавке: 16.000,00 динара са ПДВ-ом, односно, 16.000,00 динара 

без ПДВ-а. Напомена: услуга не подлеже обрачуну 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 24. новембра 2021. године, упућен следећим 

понуђачима: 

1. Љубица Отић, кустос историчар, мејл: ljubica.otic@gmail.com 

2. Сузана Миловановић, историчар музејски саветник:  

мејл: suzana.milovanovic11@gmail.com 

3. Веселинка Марковић, историчар, музејски саветник:  

мејл: markovic.veselinka70@gmail.com 
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Понуде су захтеване на бази следећих елемената: 

 
Ред. 

број 
Опис  услуге Јед. мере Кол. 

    

1. 

Услуга подразумева стручну помоћ при избору предмета који ће бити истакнути у 

виртуелним 3Д турама историјско-етнолошке збирке "Руска одлога" у Ђурђеву и 

музејске збирке у Руском Крстуру. Обавезан је један до два одласка на терен како 

би се установило стање збирки и предмета, дале сугестије за припрему збирки за 

фотографисање панорама за виртуелне туре и обавио избор предмета. Предмети 

треба да буду пажљиво одабрани како би се адекватно представило материјално и 

нематеријално културно наслеђе Русина у Војводини. Услуга обухвата и уводни 

текст - опис и историјски преглед збирке (до 1700 карактера) и кратак опис и 

интерпретација 30 изабраних предмета (до 500 карактера) на русинском и 

српском језику, као и коректуру уколико је потребна и саветодавне услуге у току 

израде виртуелних тура. Сви описи морају бити јасни, концизни и да обухвате 

најважније чињенице и интерпретације предмета у циљу представљања културног 

наслеђа војвођанских Русина што ширем аудиторијуму. Пре објављивања тура на 

интернету и постављања на званичан сајт Завода, потребно је и финално 

прегледање како би се исправиле евентуалне грешке.   

Месечни 

паушал 
1 

 

 

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 29. новембра 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 

са ПДВ-ом (или са порезима и 

доприносима - бруто износ) 

1 
ЉУБИЦИ ОТИЋ из Ђурђева, Краља Петра 

Првог бр. 27, мејл: ljubica.otic@gmail.com 

121-4/21 од 

26.11.2021. 

године 

 

16.000,00 динара 
 

 

 

На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Директор 

 

_____________________ 

Анамарија Ранковић 
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