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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 

8/2022 – Услуге консалтинга 

 

У поступку  набавке услуга, број 8/2022 – Услуге консалтинга, за коју је позив понуђачима 

упућен дана 25.02.2022. године, уговор о делу се додељује понуђачу: 

 

Бранки Шарић, дипломирани правник, Каранфилска бр. 3, Сремска Каменица, понуда 

заведена под бројем 27-4/2022 од 28.02.2022. године, e-mail: brana.saric@gmail.com, која је 

оцењена као најповољнија. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Наручилац је дана 24. фебруара 2022. године донео Одлуку о спровођењу поступка 

набавке услуга – број 8/2022 – Услуге консалтинга.  

Предмет набавке су услуге. 

 

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

примењује Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину, под редним бројем 8/2022 

– Услуге консалтинга. 

  

Процењена вредност набавке: 337.500,00 динара са ПДВ-ом, односно 281.250,00 

динара без ПДВ-а. Напомена: услуга не подлеже обрачуну ПДВ-а. 

 

Набавка није обликована у партије. 

 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 25. фебруара 2022. године, упућен следећим 

понуђачима: 

 

1. Маријана  Колошњаји, email: majakolosnjai@gmail.com  

2. Бранка Шарић, email: brana.saric@gmail.com  

3. Светлана Радмиловић, email: svetlanaradmilovic@gmail.com 
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Понуде су захтеване на бази следећих елемената: 

 
Ред. 

број 
Опис услуге са карактеристикама Једин. мере Количина  

1.  

1. Послове за правни субјективитет Наручиоца; послове нормативне 

делатности; праћење прописа из области делатности и од значаја за рад 

Наручиоца, припрема нацрта - предлога општих и појединачних аката који 

се односе на функционисање и рад Наручиоца, израда аката којима се 

одлучује о правима, обавезама и одговорностима из области радних односа, 

престанку рада и распоређивању запослених лица; израда уговора, 

припрема захтеве и поднесака, обрада предмета на захтев државних органа 

и организација, обављање и других сродних послова по захтеву Наручиоца. 

2. Консултантске услуге из области набавки на које се закон не примењује. 

Стручна помоћ у спровођењу поступака набавки на које се закон не 

примењује, путем електронске поште, телефонски и лично у просторијама 

Наручиоца. 

Стручна помоћ обухвата: 

- мишљења и савете у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским 

актима и прописима који се односе на конкретан предмет набавке; 

- избору адекватне процедуре; 

- израду аката и одлука у поступцима набавки на које се закон не 

примењује; 

- коришћење Портала јавних набавки који је у примени од 1. јула 2020. 

године; 

- припрема конкурсне документације; 

- изради модела уговора; извештаја, записника, одлука, 

- преглед и оцену понуда и  

- други послови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месечни 

паушал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 28. фебруара 2022. године, до 14,00 часова, 

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

рангирана на основу понуђене цене: 

 

Ред. 

број 
Назив понуђача Број понуде 

УКУПНО РСД са ПДВ-ом 

(или са порезима и 

доприносима) 

1 

Бранки Шарић, дипломирани правник, 

Каранфилска бр. 3, Сремска Каменица, e-mail: 

brana.saric@gmail.com 

27-4/22 од 

28.02.2022. 

године 

 

337.500,00 динара 

 

 

На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

Директор 

_____________________ 

Анамарија Ранковић 


