
Историјски музеј Србије 

Београд, Трг Николе Пашића 11 

Број: 34/1-9/2015 

Датум: 25.09.2015. године 

 

 

 

На основу члана 36. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 124/12 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 36. став 1. тачка 2) Закона и 

члана 37. Статута Историјског музеја Србије- Установе културе од националног значаја  

6/48 од 16. децембра 2014. године, директор доноси 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

број ППБО 34/1-9/2015 

 

1. Назив и адреса наручиоца: Историјски музеј Србије – Установа културе од 

националног значаја, Београд, Трг Николе Пашића 11. 

 

Интернет страница наручиоца: www.imus.org.rs 

 

 

2. Врста наручиоца: устнанова културе. 

 

 

3. Предмет јавне набавке: откуп музејских предмета –  

Сребрни пехар                                                   
Царска застава                                                        
Портрет цара Хајла Селасија 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

92520000 – Музејске услуге и услуге очувања историјских места и грађевина 

 

 

4. Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда и подаци који оправдавају његову примену:  

Мишљење Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 

поступка број 404-02-2697/15 од 06.08.2015. године. 

Историјски музеј Србије - установа културе од националног значаја (у даљем 

тексту: Музеј) је установа културе чија је једна од основних делатности 

прикупљање музејске грађе везане за историју српског народа. Набавком 

предмета Музеј обогаћује своје збирке чиме остварује и једну од основних 

функција за које је основан (прикупљање, чување и излагање музејске грађе). 

Понуђач је власник предмета који је везан за основну делатност музеја и самим 

тим Музеј је заинтересован да га поседује у својим збиркама и да га на тај начин 

сачува од „заборава“.  Имајући у виду да је понуђач власник предмета набавке и 

да из разлога повезаних са заштитом искључивих права набавку може извршити 

само тај понуђач, сматрамо да постоје оправдани разлози за набавку предмета 

применом члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

http://www.imus.org.rs/


 

5. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 

Ксенија Бошковић, 11070  Нови Београд, Отона Жупанчића 10/17. 

 

 
 

 

 

зa Историјски музеј Србије 

    директор 

 

_________________________ 

  

 

 

 

 

 

 


