
На основу члана 91. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 91/2019), 
члана 45. Статута Природњачког музеја, директор доноси: 

 
ОДЛУКУ  

о спровођењу отвореног поступка јавне набавке - услуге препарирања музејских 
предмета, редни број 3/797/2022. 

 
1. Предмет јавне набавке су: услуге препарирања музејских предмета, редни број 
3/797/2022 године. 
Предмет јавне набавке одређен у складу са потребом Музеја да искористи необрађене 
предмете, припреми их за препарирање у циљу обогаћивања природњачке збирке као и 
због будућег излагања.  
2. Назив и ознака из општег речника набавки -– 92521000 музејске услуге, 92521220 
услуге очувања примерака.     
Набавка услуге препарирања бр. 3/797/2022. године, реализоваће се у складу са чланом 
91. Закона о јавним набавкама. 
Процењена вредност износи 1.569.000,00 динара нето, односно 1.882.800,00 динара 
бруто. 
3. Оквирни датуми1 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 2022. 
годину; 
- средства су опредељена на економским класификацијама 4235 Стручне услуге и 4239 
Остале опште услуге. 

                                                 
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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Установа је поступајући у складу са чланом 74. Закона о култури, доставила предлог 
годишњег програма рада за 2022. годину, број 811 од 9.7.2021. године. Годишњи 
програм рада за 2022. годину, усвојен у складу са планом прихода из буџета за редовну и 
програмску делатност - коригована коначна расподела опредељених средстава према 
коначном финансијском плану надлежног министарства бр.1492 од 21.12.2021. године.  
Према законом утврђеној процедури, усвојен је коригован план рада са финансијским 
планом Установе, од стране Управног одбора, Одлуком број 171 од 24.2.2022. године. 
Усвојени план усклађен са опредељеним средствима финансијским планом прихода и 
расхода надлежног министарства за 2022. годину. 
5. Средства предвиђена планом извршења финансијског плана музеја за 2022, економска 
класификација 4235 Стручне услуге и 4239 Остале опште услуге, а у складу са 
финансијским планом прихода и расхода надлежног министарства за 2022, којим су 
опредељена средства за редовну и програмску делатност музеја. 
Јавна набавка је предвиђена у измени плана јавних набавки наручиоца за 2022. годину, 
број 0007 од 4.7.2022. године, бр. 794 објављен 5.7.2022. 
Јавна набавка је у складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама, предвиђена у плану 
јавних набавки наручиоца за 2022. годину. 
6. Именује се Комисија за јавну набавку за спровођење отвореног поступка, која ће 
спровести радње прописане чланом 92. став 7. Закона2, у следећем саставу: 
 
 
1. Урош Бузуровић, члан ________________________________ 
 
2. Ана Ковачевић, члан __________________________________ 
 
3. Свјетлана Давидовић, члан _____________________________ 

 
 

Редни број набавке: 3/797/2022 
 
 

 
Одговорно лице 

 
 

Директор, 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.)  
 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 


