
На основу члана 91. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019), члана 45. 

Статута Природњачког музеја вршилац дужности директора доноси: 

 

ОДЛУКУ  

о спровођењу отвореног поступка јавне набавке добара, рачунари и рачунарска опрема 

редни број 8/1289/2021. 

 

1. Предмет јавне набавке: добара, рачунари и рачунарска опрема у Природњачком 

музеју, Његошева 51; 

Назив и ознака из општег речника набавке: 30230000 – рачунарска опрема, (члан 56. 

Општи речник набавки, према Закону о јавним набавкама: у даљем тексту Закон), за 

Природњачки музеј, према условима утврђеним конкурсном документацијом.  

2. Процењена вредност јавне набавке: 831.480,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.  

3. Оквирни датуми
1
 у којима ће бити спроведене појединачне фазе поступка јавне 

набавке:  

- припрема конкурсне документације - осам дана од дана доношења одлуке о 

спровођењу поступка јавне набавке;  

- слање на објављивање јавног позива - три дана од дана припреме конкурсне 

документације;  

- подношење и отварање понуда,  доношење одлуке о додели уговора у складу са 

роковима утврђеним законом. 

- слање на објављивање одлуке о додели уговора на Портал јавних набавки - три дана од 

дана њеног доношења;  

- закључење уговора - десет дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 

права.  

4. Подаци о апропријацији у буџету/финансијском плану: средства за јавну набавку 

предвиђена су Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину. 

Подаци о апропријацији у буџету/финансијском план: 512; Машине и опрема 5126  

Установа је поступајући у складу са чланом 74. Закона о култури, доставила предлог 

годишњег програма рада за 2021. годину, број 734 од 17.7.2021. године. Годишњи 

програм рада за 2021. годину, усвојен у складу са планом прихода из буџета за редовну и 

програмску делатност - коригована коначна расподела опредељених средстава бр.1421 

од 28.12.2020. године.  

Према законом утврђеној процедури, усвојен је коригован план рада са финансијским 

планом Установе, од стране Управног одбора, Одлуком број 190 од 24.2.2021. године. 

                                                 
1
 Подаци о оквирним роковима за предузимање радњи у поступку и о извору финансирања нису обавезан елемент Одлуке о 

спровођењу поступка, према члану 91. став 1. Закона. 
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Усвојени план усклађен са опредељеним средствима финансијским планом прихода и 

расхода надлежног министарства за 2020. годину. 

Средства предвиђена планом извршења финансијског плана музеја за 2021, економска  

класификација Машине и опрема 5126, а у складу са финансијским планом прихода и 

расхода надлежног министарства за 2021. којим су опредељена средства за програме 

музеја. 

Јавна набавка је предвиђена у плану набавки наручиоца за 2021. годину, број 225 од 

3.3.2021. године. Измена плана 1264 од 3.11.2021. године. 

Јавна набавка је у складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама, предвиђена у плану 

јавних набавки наручиоца за 2021. годину. 

 

5. Именује се Комисија за јавну набавку за спровођење отвореног поступка, која ће 

спровести радње прописане чланом 92. став 7. Закона
2
, у следећем саставу: 

 

 

 

1. Урош Бузуровић, члан; ________________________________ 

 

2. Ана Ковачевић, члан; ____________________________________ 

 

3.Давидовић Свјетлана, члан; _________________________________ 

 

 

 

Одговорно лице 

 

 

в.д. директора Славко Спасић 

 

 

 

 

                                                 
2  (НАПОМЕНА: У складу са чланом 92. став 2. Закона: ако процењена вредност јавне набавке не прелази износ од 

3.000.000 динара, наручилац није дужан да именује комисију за јавну набавку, већ лице задужено за спровођење 

поступка.  Најмање један члан Комисије за јавну набавку мора испуњавати услове из члана 92. став 4. Закона.  Закон 

не прописује обавезу именовања заменика чланова комисије за јавну набавку.)  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


