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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 

22/2021 – Хонорар за стручног сарадника на пројекту за дигитализацију  

матичних књига 

 

У поступку  набавке услуга, број 22/2021 – Хонорар за стручног сарадника на пројекту за 

дигитализацију матичних књига, за коју је позив понуђачима упућен дана 05.06.2021. године, 

уговор се додељује понуђачу: ЂУРА МАКАЈИ из Куцуре, Иво Лоле Рибара бр.15, старосни 

пензионер, мејл: makajidjura55@gmail.com, понуда од 06.06.2021. године, заведена код 

наручиоца под бројем 70N-4/21 од 06.06.2021. године, која је оцењена као најповољнија. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Наручилац је дана 04.06.2021. године донео Одлуку о спровођењу поступка набавке 

услуга – број 22/2021 – Хонорар за стручног сарадника на пројекту за дигитализацију 

матичних књига.  

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 

22/2021 – Хонорар за стручног сарадника на пројекту за дигитализацију матичних књига. 

 Процењена вредност набавке: 38.000,00 динара са ПДВ-ом, односно 38.000,00 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 04.06.2021. године, упућен следећим понуђачима: 

1. Ђура Макаји, мејл: makajidjura55@gmail.com 

2. Павле Роман, мејл: pavle.roman@gmail.com 

3. Јасмина Цапко, мејл: ecapko@kula.rs 
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Понуде су захтеване на бази следећих елемената: 

 
Ред. 

број 
Опис  услуге Јед. мере Кол. 

    

1. 

Услуга подразумева ишчитавање података у матичним књигама рођених 

(крштених), венчаних и умрлих гркокатоличких црквених општина 

Куцура, Стари Врбас, Нови Сад и Ђурђево које су старије од 100 година, 

по задатим параметрима у Excel  формату. Материјал за ишчитавање ће 

бити достављен у PDF или JPG формату, а текст који се ишчитава може 

бити на русинском, латинском, немачком или мађарском језику. Податке је 

потребно уносити у оригиналном облику и преведене на русински језик у 

унапред припремљену табелу како би се систематизовали потребни 

подаци. Такође, потребно је да направи табелу (преглед), са изменама у 

Excel табели у складу са садржајем на који наиђе у матичним књигама. 

Месечни 

паушал 
1 

 

 

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 08.06.2021. 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 
ЂУРА МАКАЈИ из Куцуре, Иво Лоле Рибара бр.15, 

старосни пензионер, мејл: makajidjura55@gmail.com 

70N-4/21 од 

06.06.2021. 

године 

 

38.000,00 динара 
 

 

 

На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Директор 

 

_____________________ 

Анамарија Ранковић 
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