Културни центар „Руменка“, Руменка,
Ослобођења бр. 26, Руменка
Број: 01-242/2022
Дана: 26.04.2022. године
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
14/2022 - Услуге реализације фестивалског програма „Верујете ли у бајке?“
У поступку набавке услуга, број 14/2022 – Услуге реализације фестивалског програма
„Верујете ли у бајке?“, за коју је позив понуђачима упућен дана 14.04.2022. године, уговор
се додељује понуђачу: Марко Милетић ПР организација уметничких догађаја и аудиовидео продукције Нови Сад, Краљевића Марка 28б/58, Нови Сад, матични број понуђача:
65093367, ПИБ: 110953409, понуда понуђача од 20.04.2022. године, заведена код наручиоца
под бројем 01-228/2022 од 20.04.2022. године, која је оцењена као најповољнија
Образложење
Наручилац је дана 14. априла 2022. године донео Одлуку о спровођењу поступка набавке
услуга, број 01-207-1/2022 — Услуге реализације фестивалског програма „Верујете ли у бајке?
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 14- Услуге
реализације фестивалског програма „Верујете ли у бајке?“
Процењена вредност набавке: 391,666,66 динара без ПДВ-а, односно 470.000,00 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 14. април 2022. године, yпyheн следећим понуђачима:
1. Марко Милетић ПР организација уметничких догађаја и аудио-видео продукција, Краљевића
Марка 28б/58, Нови Сад, e-mail: cello_markom@yahoo.com
2. Данијела Кличковић ПР Агенција за услуге и активности у уметничкој делатности Други
омот, Веселина Маслеше 38а, Нови Сад, e-mail: danijela.lisinski@gmail.com
3. Ненад Максимовић ПР помоћне активности у оквиру извођачке уметности Мax Music Star,
Сутјеска бр.2, Крагујевац, e-mail: maxmusicstarr@gmail.com

Понуде су захтеване на бази следећих елемената:
Р.б.

Опис услуге

1.

Услуга реализације фестивалског програма током три дана трајања Фестивала
бајки под називом "Да ли верујете у бајке? "у Културном центру "Руменка"
обухвата осмишљавање, комуникацију са учесницима програма, организацију
истих у вези са припремама сценографије, тонских проба, услуге превоза,
организације наступа и комуникације у вези са самим наступом.
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Јед.
мере

Кол.

Комплет

1

Потребно је реализовати пратеће културне програме који нису фестивалског
карактера а чине пратеће програме комплементарне са примарним програмом
и реализују се у циљу афирмације Фестивала „Верујете ли у бајке?“ у
међународним оквирима, обзиром да поред локалне и регионалне димензије
истог, планирано да у 2022. години у оквиру пројекта Европска престоница
културе и међународног пројекта Ерасмус+ под називом „Culture up!„у коме је
Културни центар „Руменка“ партнер, међународна делегација посети
Фестивал.
Пратећи програми које је потребно реализовати у периоду од 01-10. маја 2022.
године:
1. Припрема, графички дизајн и израда двојезичне презентације и каталога у
електронској форми под називом „Културни центар Руменка - првих пет
година“;
2. Услуга реализације изложбе костима о најпознатијим ликовима бајки
(током првог фестивалског дана, као део ревијалног програма и протокола, уз
ангажман осам глумаца, статиста);
3. Услуге реализације најаве фестивалских садржаја путем веб-сајта и других
канала комуникације путем дигиталног и штампаног материјала (услуга
реализације промотивних активности у циљу промоције Фестивала у трајању
од 01-09. маја), и
4. Услуге реализације израде и постављања улазне декорације у простор и
испред објекта Културног центра „Руменка“ у периоду од 01-09. маја.

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 21. априла 2022. године до 12,00 часова, приспела је
понуда следећег понуђача, које су на основу записника о отварању понуда, рангиране на
основу понуђене цене:
Ред.
број

1

Назив понуђача

Број понуде

Марко Милетић ПР организација уметничких
догађаја и аудио-видео продукције Нови Сад,
Краљевића Марка 28б/58, Нови Сад.Матични број
понуђача: 65093367, ПИБ: 110953409.

01-228/2022 од
20.04.2022.
године

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

456.000,00
динара

456.000,00
динара
понуђач није
у систему
ПДВ-а

На основу наведеног решено је као у диспозитиву.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
директора

Оља
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