
 
Број: 113N-9/22 
Дана: 27.12.2022. године 

Страна 1 од 2 

 

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 

25/2022 – Зеленило и цвеће 

 

У поступку набавке добара, број 25/2022 – Зеленило и цвеће, за коју је позив понуђачима 

упућен дана 21.12.2022. године, уговор се додељује понуђачу: SZTR CVEĆARA 

PEPERMINT MILAN TEŠANOVIĆ PR NOVI SAD, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 71 х, НОВИ 

САД, матични број: 60829144, ПИБ: 105165737, понуда од 22.12.2022. године, заведена код 

наручиоца под бројем 113N-4/22 од 22.12.2022. године, која је оцењена као најповољнија. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 19.12.2022. године донео Одлуку о спровођењу поступка набавке добара, 

бр. 113N-2/22 –БП 25/2022 – Зеленило и цвеће. 

  

Предмет набавке су добра. 

 

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

Завода за културу војвођанских Русина за 2022. годину, под редним бројем 25 – Зеленило и 

цвеће. 

 

Процењена вредност набавке: 120.000,00 динара са ПДВ-ом, односно 100.000,00 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 21. децембра 2022. године, упућен следећим 

понуђачима: 

1) Цвећара Драгана, Булевар цара Лазара 89, Нови Сад, e-mail: aslavica11@gmail.com 

2) Агенција Ствар на дар, Илије Бирчанина 31, Нови Сад, e-mail: stvarnadar@gmail.com 

3) Цвећара Пеперминт, Булевар цара Лазара 71, Нови Сад,  

e-mail: cvecara.pepermint@gmail.com 
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Понуде су захтеване на бази следећих елемената: 
 

Ред. 

број 
Опис добара Једин. мере Количина  

1.  Жива биљка у саксији ком 4 

2.  Вештачка биљка мале до средње величине са саксијом ком 14 

3.  Вештачка биљка пузавица, висећа са саксијом, средње величине ком 2 

4.  Вештачка биљка бамбус, високи ком 4 

5.  Зелени зид 250х50cm ком 1 

6.  
Различите вештачке биљке са жардињером (стиродур антрацит) 

спољна димензија 120х50х30 
ком 1 

7.  Вештачка биљка трава /шаш (без саксије) ком 2 

8.  Камени облуци 5 kg ком 2 

 

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 26. децембра 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  

1 

SZTR CVEĆARA PEPERMINT MILAN TEŠANOVIĆ 

PR NOVI SAD, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 71 х, НОВИ 

САД, матични број: 60829144, ПИБ: 105165737 

113N-4/22 од 

22.12.2022. 

године 
99.140,00 

99.140,00 
Понуђач није у 

систему ПДВ-а 

2 
AGENCIJA STVAR NA DAR, ЋИРПАНОВА 38, 

НОВИ САД, матични број: 60436711, ПИБ: 104705293 

113N-6/22 од 

23.12.2022. 

године 
123.200,00 

123.200,00 
Понуђач није у 

систему ПДВ-а 

3 

SLAVICA ANDRIĆ PR, CVEĆARA DRAGANA-S, 

NOVI SAD, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 85, НОВИ САД, 

матични број: 61488898, ПИБ: 106264290 

113N-5/22 од 

23.12.2022. 

године 
152.800,00 

152.800,00 
Понуђач није у 

систему ПДВ-а 

 

На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Директор 

 

_____________________ 

Саша Сабадош 


