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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 

14/2022 – Хонорар за вођење друштвених мрежа 

 

У поступку  набавке услуга, број 14/2022 – Хонорар за вођење друштвених мрежа, за коју 

је позив понуђачима упућен дана 20.05.2022. године, уговор се додељује понуђачу: 

Александра Бучко, дипломирани новинар из Новог Сада, Др Светислава 

Касапиновића бр. 1, e-mail: aleksandra.zivkovic23@gmail.com, понуда од 21.05.2022. године, 

заведена код наручиоца под бројем 59N-4/22 од 23.05.2022. године, чија је понуда оцењена 

као најповољнија. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Наручилац је дана 17. маја 2022. године донео Одлуку о спровођењу поступка набавке 

услуга – број 14/2022 – Хонорар за вођење друштвених мрежа. 

  

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 14 – 

Хонорар за вођење друштвених мрежа. 

 Процењена вредност набавке: 140.625,00 динара са ПДВ-ом, односно, 117.187,50 

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 20. маја 2022. године, упућен следећим 

понуђачима: 

 

1. Mарија Парокаи:  marijaparokai@gmail.com 

2. Александра Бучко: aleksandra.zivkovic23@gmail.com 

3. Јован Живковић:  zivkovicjovan34@gmail.com 
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Понуде су захтеване на бази следећих елемената: 

 
Ред. 

број 
Опис  услуге Јед. мере Кол. 

    

1. 

Услугa вођења и организовања друштвених мрежа подразумева 

ангажовање аутора на двојезичној повећању видљивости пројекта и 

дигиталних докумената. 

Услуга обухвата повећање свести о организацији и пројекту, као и 

развијање кампања на друштвеним мрежама путем објава, континуирано 

одговарање на питања корисника, као и коментаре кориника на 

друштвеним мрежама.   

Период трајања ангажовања: до 30 јуна 2022. године. 

паушал 2 

 

 

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 24. маја 2022. 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 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

(бруто износ) 

1 

Александра Бучко, дипломирани новинар из Новог 

Сада, Др Светислава Касапиновића бр.1, e-mail: 

aleksandra.zivkovic23@gmail.com 

59N-4/22 од 

23.05.2022. 

године 
/ 

140.625,00 
динара 

 

 

На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Директор 

 

_____________________ 

Анамарија Ранковић 
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