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На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012), 

директор  Центра за културу „Влада Дивљан“ , Љубиша Ђуровић  доноси:  

О Д Л У К У 

о обустави поступка јавне набавке услуга (ЈНМВ 18/2)  

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке услуга – Организација и продукција биоскопске 

делатности Центра за културу „Влада Дивљан“ –ЈНМВ 18/2. 

Трошкове припреме и подношења понуде, у складу са чланом 88. Закона о јавним 

набавкама(С. гласник РС бр. 124/12,14/15 и 68/15) сноси искључиво понуђач  и не може 

тражити   од  наручиоца накнаду трошкова.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је  на основу чл. 39 Закона о јавним набавкама(С. гласник РС БР. 124/12,14/15 и 

68/15)  спровео поступак јавне набавке услуга под бројем 17/4.  

Предмет јавне набавке бр. 18/2 је – набавка услуга - Организација и продукција биоскопске 

делатности Центра за културу ''Влада Дивљан'' 

ОРЈН  

92111000 Услуге продукције филма и видео снимака                                                           

92112000 Услуге у вези са продукцијом филма и   видео снимака                                                  

79953000   Услуге организовања фестивала 

Најповољнији понуђач „Магична линија –МЛ“ је дана 05.02.2018. год. доставио понуду бр. 

1/37  која у потуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације. 

Наручилац (директор Центра за културу „Влада Дивљан“)  у складу са чл.. 108. СТ. 1 Закона о 

јавним нбавкама , на основу извештаја о стручној оцени понуда донео Одлуку о додели 

уговора бр. 1/42 од 19.02.2018 . год. којом је  изабрао Посленика као поменутог понуђача за 

набавку услуге Организација и продукција биоскопске делатности Центра за културу „Влада 

Дивљан“(ЈНМВ 18/2)  . 

Понуђач је дана 26.02.2018. год. бр.1/43 сачинио Уговор о  јавној  набавци  услуга-

Организација и продукција биоскопске делатности Центра за културу „Влада Дивљан“ ЈНМВ 

18/2 .  
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Изабрани најповољнији понуђач-Посленик „Магична линија –МЛ“ није приступио 

закључивању  уговора  те је  понуђач  присиљен да из  објективних  разлога обустави  

предметни поступак јавних набавки услуга. 

У међувремену, код понуђача је престала потреба за  делом  наведене  набавке  те ће понуђач, 

у складу са својим новим потребама , покренути поступак нове јавне набавке услуга  

организовања  филмских фестивала и  услуге у вези са продукцијом филма и   видео снимака 

(79953000 и 92112000 ).                                                  

Имајући у виду све наведено, Наручилац је одлучио да обустави даље спровођење овог 

поступка у складу са чл. 109. Закона о јавним набавкама. 

 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ 

Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права , у року од 10(десет)дана од дана 

објављивањеа Одлуке на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке , у складу са чл. 149. 

Закона о јавним набавкама( С. гласник РС  бр.. 124/12,14/15 и 68/15) . Захтев за заштиту права 

подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки.    

 

 

  

 У Београду 13.04.2018. год.     

 

                                                                                                                 Наручилац:    ЦК ВЛАДА ДИВЉАН 

 

                                                                                                                   Љубиша Ђуровић, директор 
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