
 

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, 

директор Културног центра „Руменка“, Руменка, доноси 
  

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
10A/2021 – Услуге организације, извођења и представљања уметничког програма 

 

У поступку набавке услуга, број 10A/2021 – Услуге организације, извођења и 

представљања уметничког програма, за коју је позив понуђачима упућен дана 07.06.2021. 

године, уговор се додељује понуђачу: DEJAN NENADIĆ PR AGENCIJA ZA SCENSKO 

MUZIČKA IZVOĐENJA ARIJA TON SVILAJNAC, 9. мај бр. 9, Свилајнац, матични број 

понуђача: 64715291, ПИБ: 110189734, чија је понуда од 10.06.2021. године, заведена код 

наручиоца под бројем 345/2021 од 10.06.2021. године, оцењена као најповољнија. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Наручилац је дана 4. јуна 2021. године донео Одлуку о спровођењу поступка набавке 

услуга – број 10А/2021 – Услуге организације, извођења и представљања уметничког 

програма. 

 Предмет набавке су услуге. 

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

не примењује Културног центра „Руменка“, Руменка за 2021. годину, под редним бројем 10А 

– Услуге организације, извођења и представљања уметничког програма. 

 Процењена вредност набавке: 285.416,67 динара без ПДВ-а, односно 342.500,00 

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 je дана 7. јуна 2021. године, упућен следећим 

понуђачима: 

 

1. Ариа Тон, 9.мај бр.9, Свилајнац, e-mail: bojankoktel@gmail.com ; 

2.Солвинг доо, Боже Јанковића 48/8, Београд, e-mail: produkcija@solvingcom.rs ; 

3. Василео, Народног фронта 2, Сефкедин, e-mail: makabaka007@gmail.com ; 

4. Pro service, Колубарска 7в, Бајина Башта, e-mail: sonja.paladin@gmail.com ; 

 

Понуде су захтеване на бази следећих елемената: 
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Р. бр. Опис 
Јединица 

мере 
Количина 

1. 

Услуга подразумева организацију концерта музичког квартета 

„Пнеума“ у Културном центру „Руменка“ као и пратећег 

музичког програма са репертоаром дела класичних 

композиција, евергрин нумера, староградских нумера и 

ауторских композиција представника квартета на клавиру, 

виолини, виолончелу и обои. 
Музички програм у трајању од сат и по обухвата извођење 

тринаест композиција репертоара у извођењу четири 

музичара на поменутим инструментима, услугу модерирања 

током извођења музичког програма, организацију превоза 

музичара, потребне тонске пробе и припрему најавних и 

одјавних пратећих текстова. Услуга организације музичког 

програма подразумева и најаву путем канала комуникације, 

медијску промоцију као и техничку помоћ самим музичарима 

током реализације програма. 

Месечни 

паушал 
1 

2. 

Услуга организације уметничког програма у Културном 

центру „Руменка“ представља припрему, пренос (превоз), 

постављање и монтажу изложбе таписерија Установe за 

израду таписерија „Атеље 61“ под називом „Природа као 

инспирација“. Услуга уметничког програма подразумева и 

изложбени приказ посетиоцима, радионице израде таписерија 

и промоцију самог догађаја каналима комуникације и 

медијски током десет дана. 

Месечни 

паушал 
1 

3. 

Услуга осмишљавања, организовања, делегирања 

квалитетних уметничких едукатора и реализација уметничког 

радионичарског програма декупажа, радионице земљане 

архитектуре, радионица израде експоната градитељског 

наслеђа Руменке у трајању од два месеца, укупно осам 

радионица за посетиоце установе и једна организована са 

децом из боравка школе из места. Материјал за све поменуте 

радионице, накнада за едукаторе као и трошкови превоза 

укључени су у цену. 

Месечни 

паушал 
2 

4. 

Услуга организације, представљања и извођења културног 

програма представља организацију и реализацију серија 

предавања и видео-пројекција материјалног, градитељског 

наслеђа Руменке и афирмацију културног наслеђа места путем 

организоване промоције истог у штампаној форми. Услуга 

организације и реализације садржаја обухвата ангажовање три 

предавача, историчара, археолога и стручног сарадника на 

изради Каталога градитељског наслеђа Руменке, видео-

презентацију припремљеног материјала и техничку подршку 

за културни програм. 

Месечни 

паушал 
1 

 

 

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 10. јуна 2021. 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 

DEJAN NENADIĆ PR AGENCIJA ZA SCENSKO 

MUZIČKA IZVOĐENJA ARIJA TON 

SVILAJNAC, 9. мај бр. 9, Свилајнац 

345/2021 од 

10.06.2021. 

године 
281.000,00 

281.000,00 
Понуђач није у 

систему ПДВ-а 

 

Напомена:  Након истека рока,  дана 10. јуна 2021. године после 1200 часова, односно у 1330 

часова, образац понуде путем e-maila доставио је Solving доо Београд, Боже Јанковића 48, 

Београд. Понуда je заведена код наручиоца под бројем 346/2021 од 10.06.2021. године, али 

није узета у разматрање, с обзиром да је неблаговремена. 

 

На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Директор 

 

_____________________ 

Драгана Милошевић 

 


