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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 

9/2022 – Књиговодствене услуге 

 

У поступку набавке услуга, број 9/2022 – Књиговодствене услуге, за коју је позив 

понуђачима упућен дана 07.03.2022. године, уговор се додељује понуђачу: Књиговодствена 

агенција Н&М Љиља Илић ПР скраћено пословно име: Књиговодствена агенција 

Н&М, Радивоја Милина Каирца 10 Нови Сад, матични број понуђача: 60468753, ПИБ: 

102717529, понуда заведена код наручиоца под бројем 30N-4/22 од 08.03.2022. године, 

оцењена је као најповољнија. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 07. марта 2022. године донео Одлуку о спровођењу поступка набавке 

услуга, бр. 30N-2/2022 – Књиговодствене услуге. 

  

Предмет набавке су услуге. 

 

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

Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину, под редним бројем 9 – 

Књиговодствене услуге. 

 

Процењена вредност набавке: 60.000,00 динара са ПДВ-ом, односно 50.000,00 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 07. марта 2022. године, упућен следећим понуђачима: 

 

1. Весна Лончар пр књиговодствена агенција TRIJUMF-NS, Пионирска 1А, Каћ, мејл: 

vesna.trijumf@gmail.com  

2. Књиговодствена агенција OMIKRON, Алмашка 1, Нови Сад, мајл: omikron.ns@gmail.com   

3. Књиговодствена агенција N&M, Радивоја Милина Каирца 10, Нови Сад, мајл:  

knjigovodstvonm@gmail.com  
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Понуде су захтеване на бази следећих елемената: 
 

Р.б. Опис услуга Јед. мере Кол. 

 

Консултантске услуге за: 

1. вођење главне књиге, 

2. аналитичкa евиденцију салда, конта, листинге отворених ставки, 

3. попис и обрачун амортизације основних средстава, 

4. израду завршног рачуна, 

5. обрачун плата, пореза и доприноса,уговора о делу и ауторских 

хонорара, 

6. вођење рачуноводства по трошковним линија и пројектима, 

7. израду статистике финансијских рачуна, 

8. вођење платног промета, 

9. обављање и других сродних послова. 

Завод на годишњем нивоу има оквирно 100 извода, 90 фактура, 2 обрачуна 

зарада за запослене и око 30 обрачуна за ауторске уговоре и уговоре о делу. 

 

комплет 
услуга из описа 

1 

 

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 10. марта 2022. године, до 14,00 часова, 

приспеле су понуде следећих понуђача, које су на основу извештаја 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 

Књиговодствена агенција Н&М Љиља Илић ПР 
скраћено пословно име: Књиговодствена агенција 

Н&М, Радивоја Милина Каирца 10 Нови Сад, матични 

број понуђача: 60468753, ПИБ: 102717529 

30N-4/22 од 

08.03.2022. 

године 

60.000,00 

динара 

60.000,00 
динара 
Напомена: 
Понуђач није у 

систему ПДВ-а 

2 

Весна Лончар пр књиговодствена агенција 

TRIJUMF-NS, Пионирска 1А, Каћ, матични број: 

64248049, ПИБ: 109540958 

30N-5/22 од 

08.03.2022. 

године 

80.000,00 

динара 

80.000,00 
динара 
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 

 

 


