
Културни центар „Руменка“, Руменка, 

Ослобођења бр. 26, Руменка 

Број:  /2021 

Дана: 10.04.2021. године 

 

 

 

Обавештење о закљученом уговору у поступку набавке – Стручне услуге (уговор о 

изради и извођењу ауторских дела) 
БП - 10/2021 

 

Назив Наручиоца:  Културни центар "Руменка", Руменка 
 
Адреса Наручиоца:  Ул. Ослобођења бр. 26, Руменка 

 

Интернет страница Наручиоца: www.kulturnicentarrumenka.rs   
 

Врста Наручиоца: Установа културе 
 

Опис предмета набавке: Стручне услуге (уговор о изради и извођењу ауторских дела) 

обликован у партије: 
ПАРТИЈА 1: Уговор о изради ауторских дела - израда текстова и дигиталне презентације 

Каталога градитељског наслеђа Руменке; 
ПАРТИЈА 2: Уговор о изради ауторских дела - израда дигиталне презентације и текстова 

о гастрономији под називом Зимска војвођанска трпеза кроз векове; 
ПАРТИЈА 3: Уговор о извођењу ауторског дела - музички тамбурашки наступ у 

дигиталној форми; 
ПАРТИЈА 4: Уговор о изради графичког дизајна плаката, позивница и материјала за 

дигиталну организацију програма и манифестације Културног центра „Руменка“. 
 

Уговорена вредност: 
 

ПАРТИЈА 1: Уговорена цена услуге износи 75.000,00 динара (бруто). 

ПАРТИЈА 2: Уговорена цена услуге износи 25.000,00 динара (бруто). 

ПАРТИЈА 3: Уговорена цена услуге износи 40.000,00 динара (бруто). 

ПАРТИЈА 4: Уговорена цена услуге износи 60.000,00 динара (бруто). 

 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

 

Број примљених понуда: 
ПАРТИЈА 1: 1 (једна) понуда 

ПАРТИЈА 2: 1 (једна) понуда 

ПАРТИЈА 3: 1 (једна) понуда 

ПАРТИЈА 4: 1 (једна) понуда 

 

 

Датум закључења уговора: 

 

ПАРТИЈА 1: 31.03.2021. године, бр. 163/2021 

ПАРТИЈА 2: 31.03.2021. године, бр. 164/2021 



ПАРТИЈА 3: 31.03.2021. године, бр. 165/2021 

ПАРТИЈА 4: 31.03.2021. године, бр. 166/2021 

 

Основни подаци о понуђачу са којим је закључен ауторски уговор: 

 

Партија 1 - име и презиме: Ненад Николић, менаџер; 

Партија 2 - име и презиме: Оља Магловски, кустос историчар; 

Партија 3 - име и презиме: Немања Тепић, информатичар; 

Партија 4 - име и презиме: Мариус Рошу, графички дизајнер. 

 

Период важења уговора: 
 

Уговори се закључују за ПАРТИЈУ 1, 2, 3 и 4 до 15.04.2021. године. 


