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На основу члана 147. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама, („Службени
гласник РС“ бр. 91/2019) члана 45 Статута, директор Природњачког музеја доноси следећу
ОДЛУКУ
о обустављању преговарачког поступка без објављивања јавног позива- набавка
добра, бр. ЈН 5/858/2020
1. ОБУСТАВЉА СЕ преговарачки поступак без објављивања јавног позива, набавка
добра бр. ЈН 5/858/2020. Предмет набавке је: Откуп музејских предмета.
За откуп су одабрани примерци реплика фосилних и рецентних остатака човека и
његових предака и сродника, односно кости шаке и стопала.
Назив и ознака из општег речника набавки ОРН 92521000 музејске услуге.
Наручилац обуставља поступка из објективних и доказивих разлога, који се нису
могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча.
2. Предметни поступак обустављен је у фази после отварања понуда, а пре одлуке о
додели уговора.
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка, пошто није достављена ниједна
понуда. Директор Музеја, прихватио је предлог Комисије за јавну набавку, да се обустави
преговарачког поступка без објављивања јавног позива, због неиспуњености услова за
доделу уговора.
Комисија предлаже да се након поновног испитивања тржишта, сходно законом
утврђеном поступку, због потребе посла и планираних активности годишњим програмом
рада за 2020. годину, поступак у што краћем року понови.
3. С обзиром да је поступак обустављен из разлога који нису на страни наручиоца,
НЕ НАДОКНАЂУЈУ СЕ ТРОШКОВИ, чију надокнаду понуђачи нису ни тражили пошто
понуда и није достављена, односно није ни било трошкова према члана 138. ЗЈН.
Образложење
Поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈН бр. 5/858/2020 , чији је предмет:
Откуп музејских предмета.
За откуп су одабрани примерци реплика фосилних и рецентних остатака човека и
његових предака и сродника, односно кости шака и стопала, обуставља се пошто нису
испуњени услови за доделу уговора.
Поступак спроведен у складу са чланом 62.ЗЈН. Оглашавање извршено 8.9.2020.
Канцеларија за јавне набавке доставила је 14.9.2020. мишљење о основаности
примене преговарачког поступка без објављиваља јавног позива (404-02-656/20).
Процењена вредност у преговарачком поступку без објављивања позива, износи
196.125,34 динара. Укупни трошкови које наручилац процењује и очекује (1980,00 $) у
динарској противвредности су 196.125,34 динара (наведени трошкови обухватају вредност
откупа предмета, царине, шпедиције, транспорта и ПДВ-а.), без обрачунатог ПДВ.- а.

Јавна набавка је предвиђена у плану набавки наручиоца за 2020. годину, број 833 од
28.8.2020.
Протеком објављеног рока за слање понуда Наручилац није добио ни једну понуду.
Пошто није пристигла ни једна понуда, у складу са наведеним комисија констатује
да нису испуњени услови за доделу уговора.
Директор Музеја је прихватио предлог Комисије за јавну набавку, да се обуставља
преговарачки поступк без објављивања јавног позива- набавка добра, због неиспуњености
услова за доделу уговора.
Поступак ће се понавити, након поновног испитивања тржишта, сходно закону, због
потребе посла и планираних активности годишњим програмом рада за 2020. годину.
Наручилац обуставља поступка из објективних и доказивих разлога, који се нису
могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети
поступак оконча.
Трошкови се не надокнађују с обзиром да је поступак обустављен из разлога који
нису на страни наручиоца, а чију надокнаду понуђачи нису ни тражили пошто понуда, није
ни достављена, односно није ни било трошкова према члана 138. ЗЈН.
Наручилац је дужан да Одлуку о обустави поступка објави на Порталу јавних
набавки у року од три дана од дана доношења.
На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту
права у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко Портала јавних набавки
истовремено наручиоцу и Републичкој комисији, односно у писаном облику, непосредном
предајом или препорученом поштом наручиоцу, у ком случају је подносилац захтева
дужан да копију захтева достави Републичкој комисији.

Директор, др Милан Пауновић

