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На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019) 

и члана 51. Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка 

набавки и праћења извршења уговора о набавкама, бр. 294/2020 од 03.08.2020. године, 

вршилац дужности директора Културног центра „Руменка“, Руменка, доноси 

  

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

28/2022 – Услуге уређивање музичког плесног програма 

 

У поступку  набавке услуга, број 28/2022 – Услуге уређивање музичког плесног програма, 

за коју је позив понуђачима упућен дана 16.05.2022. године, уговор се додељује понуђачу: 

PLESNI KLUB “ MASTER DANCE” NOVI SAD, Булевар Цара Лазара 49/32, Нови Сад, 

матични број понуђача: 28775024, ПИБ: 107512016, чија је понуда од 16.05.2022. године, 

заведена код наручиоца под бројем 01-287-1/2022 од 16.05.2022. године, оцењена као 

најповољнија. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Наручилац је дана 13. мај 2022. године донео Одлуку о спровођењу поступка набавке 

услуга, број 01-287/2022 — Услуге уређивање музичког плесног програма. 

Предмет набавке су услуге. 

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

примењује Културног центра "Руменка", Руменка за 2022. годину, под редним бројем 28 — 

Услуге уређивање музичког плесног програма. 

Процењена вредност набавке: 175.000,00 динара без ПДВ-а, односно 210.000,00 

динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 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 је дана 16. мај 2022. године, yпyheн следеhим 

понуђачима: 

 

Плесни клуб „Мaster Dance“, Булевар Цара Лазара 49/23, Нови Сад 

email: d.demic@hotmail.com 

Плесни клуб „ Free Dance“, Траваничка 2б, Зрењанин, email: freedancer78@yahoo.com 

Спортско рекреативно удружење „Центар за игру“, Седам Секретара Скоја 23, Зрењанин, 

еmail: amalzr@gmail.com 

 

Понуде су захтеване на бази следећих елемената: 
 

Ред. 

број 
Опис  услуге Јед. мере Кол. 

    

1. 

Плесни студио у оквиру Културног центра „Руменка“, Руменка као 

Наручиоца подразумева постојање две групе плесача које су подељене 

по старосној категогији, свака од група броји од десет до дванаест 

плесача које заједно са координаторкама, педагозима и тренерима 

спремају кореографије на теме које предвиђа Програм рада Наручиоца 

Месечни 

паушал 
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- Културног центра „Руменка“ за 2022. годину.  

Плесни студио подразумева пробе малих плесача два пута недељно уз 

надзор и менторство координатора, припрему наступа и реализацију 

истих у складу са програмском шемом Наручиоца. 

 

 

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 20. 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 

месечна цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

месечна цена 

са ПДВ-ом 

1 

Плесни клуб „Мaster Dance“, Булевар Цара 

Лазара 49/32 01-287-1/2022 од 

16.05.2022. године 
210.000,00 

210.000,00 

Понуђач није у 

систему ПДВ-а 

2 
Плесни клуб „ Free Dance“, Траваничка 2б, 

Зрењанин 
01-302/2022 од 

19.05.2022. године 
230.000,00 

230.000,00 

Понуђач није у 

систему ПДВ-а 

 

Напомена: Понуђач GPK „Free dance“ прелази лимит процењене вредности из Плана набавки 

на које се закон не примењује за 2022. годину и његова понуда је неприхватљива. 

 

На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

         

      
 

 

 

 

 

 

 

  

директора 

Оља гловски 


