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Наручилац Народни Музеј у Аранђеловцу 

Адреса Мишарска бр.19 

Место Аранђеловац 

Број  01-2720 

Датум 19.12.2017. године 

 

На основу члана 109. став 1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/12, бр.14/15 и бр.68/15), и Извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну 

набавку, број 2719 oд 19.12.2017. године, в.д. директора доноси:  

 

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

за јавну набавку куповине слика, ЈН 01-2/17 

 

 ПАРТИЈА БР.1 -  Слика Миодрага Рогића „Женски акт“, 2012. 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак јавне набавке куповине слика, за Партију бр.1 – Слика 

Миодрага Рогића „Женски акт“, 2012, из разлога што није пондета ниједна понуда. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Наручилац је дана 13.12.2017. године донео одлуку о покретању  поступка јавне 

набавке јавне набавке куповине слика, ЈН 01-2/17. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 13.12.2017. године објавио  

обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу управе за јавне набавке. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигле су две 

понуде. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила 

стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 01-2719 од 19.12.2017. године, Комисија 

за јавну набавку је констатовала следеће: 

1) Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања позива  

2) Врста предмета јавне набавке: 

Добра  Услуге  Радови  

3) Подаци о јавној набавци 

Редни број јавне набавке ЈН 01-2/17 

Предмет јавне набавке Јавне набавке куповина слика 

Врста поступка јавне набавке из Плана набавки 
Преговарачки поступак без 

објављивања без позива 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 645.000,00 РСД 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 

Партија бр.1 
150.000,00 РСД 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 

Партија бр.2 
175.000,00 РСД 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 

Партија бр.3 
320.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) 

Партија бр.2 
160.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) 

Партија бр.2 
160.000,00 РСД 
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Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а) 

Партија бр.3 
300.000,00 РСД 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом) 

Партија бр.3 
300.000,00 РСД 

    
4) Укупан број поднетих понуда: 2 

5) Основни подаци о понуђачима: 

Ред. 

 број 
Назив понуђача ПИБ Матични број 

1. 
Агенција за сценски дизајн „Paha 

Sapa“ Ксенија Маринковић ПР, 

Улица 304 бр.32, Чачак 

109734708 64391453 

2. Јасмина Петковић ПР „Cats and dogs 

produstion“, Његошева 19а, Београд 
109436872 64171208 

 

6) Начин преговарања: Предмет преговарања је укупна понуђена цена за партију за 

коју се конкурише. Поступку преговања ће се приступити непосредно након 

отварања понуде, са понуђачем који је доставио понуду. Преговарање ће се вршити 

у више корака, све док понуђач који учествује у поступку преговарања не да своју 

коначну цену. 

Уколико понуђач не приступи отварању понуда, тј. преговарању сматраће се да је 

остао при цени коју је понудио у понуди. 

7) Приликом отварања понуда понуђачи који су поднели понуде нису приступили 

отварању понуда тако да се сматра да су остали при цени коју су понудили у 

понуди. 

 ПАРТИЈА БР.1 -  Слика Миодрага Рогића „Женски акт“, 2012. 

8) Листа која садржи понуђача коме се додељује уговор, разлози за одбијање понуда и 

понуђене цене из понуда: / 

Комисија је после стручне оцене понуда, предложила да се јавна набавци 

куповине слика, ЈН 01-2/17, Партија бр.1 - Слика Миодрага Рогића „Женски акт“, 2012., 

обустави из разлога што није поднета ниједна понуда. 

 

ПАРТИЈА БР.2 -  Цртеж Марије Драгојловић „Маказице“  2012 

 

 

9) Листа која садржи понуђача коме се додељује уговор, разлози за одбијање понуда и 

понуђене цене из понуда: 

Назив 

понуђача 

Јасмина Петковић ПР „Cats and dogs produstion“, Његошева 19а, 

Београд 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

01-2714 

Разлози за 

одбијање 

понуде 

/ 

Понуђена 

цена 
160.000,00 динара без ПДВ-а, односно 160.000,00 динара са ПДВ-ом. 
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10) Назив понуђача коме се додељује уговор: 

Комисиј је, после стручне оцене понуда, предложила да се уговор о јавној 

набавци куповине слика, ЈН 01-2/17, Партија бр.2 - Цртеж Марије Драгојловић 

„Маказице“  2012, додели понуђачу Јасмина Петковић ПР „Cats and dogs produstion“, 

Његошева 19а, Београд за понуду број 01-2714 од од 18.12.2017. године. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

Да  Не    
 

ПАРТИЈА БР.3 -  Рељеф Косте Богдановића „Без назива“, 2012. 
 

11) Листа која садржи понуђача коме се додељује уговор, разлози за одбијање понуда и 

понуђене цене из понуда: 

Назив 

понуђача 

Агенција за сценски дизајн „Paha Sapa“ Ксенија Маринковић ПР, 

Улица 304 бр.32, Чачак 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

01-2715 

Разлози за 

одбијање 

понуде 

/ 

Понуђена 

цена 
300.000,00 динара без ПДВ-а, односно 300.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

12) Назив понуђача коме се додељује уговор: 

Комисија је после стручне оцене понуда, предложила да се уговор о јавној 

набавци куповине слика, ЈН 01-2/17, Партија бр.3 - Рељеф Косте Богдановића „Без 

назива“, 2012., додели понуђачу Агенција за сценски дизајн „Paha Sapa“ Ксенија 

Маринковић ПР, Улица 304 бр.32, Чачак за понуду број 01-2715 од од 18.12.2017. 

године. 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: 

Да  Не    

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је  

на основу законског овлашћења, донело одлуку као у диспозитиву. 

          ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке, захтев за заштиту права 

може да се поднесе у року од 10 дана од дана 

објављивања одлуке на порталу јавних 

набавки. Захтев са доказом о уплати 

прописане таксе подноси се Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима 

јавних набавки, а предаје Наручиоцу. 

                                                                                                    В.Д. ДИРЕКТОРА 

                    Дарко Павловић 

 

 


