
 
 

На основу члана 57. Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Агенцији за осигурање 

депозита, О.бр.ПС-546/20 од 15.10.2020. године, који се односи на набавке на које се Закон о јавним 

набавкама не примењује, 24. јуна 2021. годинe  

 

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА 

објављује 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

у поступку набавке услуга овлашћеног проценитеља 

 за процену вредности уметничких слика 

 

Подаци о Наручиоцу 

 

Наручилац: Агенција за осигурање депозита  

Адреса: Београд, Кнез Михаилова бр. 2  

Матични број: 17606786 

ПИБ: 104001240  

Интернет страница: www.aod.rs  

 

Предмет и опис услуге:  

Агенција за осигурање депозита, Београд, ул. Кнез Михалова бр. 2, спроводи поступак прикупљања 

понуда за пружање услуга овлашћеног проценитеља за процену вредности 10 (десет) уметничких 

слика у власништву Агенције.  

 

Очекује се да понуђач на основу обављеног прегледа слика и констатовања њиховог стања, 

Наручиоцу достави свој налаз у форми извештаја о спроведеној процени, који треба да садржи 

процењену тржишну вредност сваке слике посебно. У извештају је потребно навести и друге податке 

о делу, као што су: аутор, назив дела, димензије, техника, година настанка, напомена о стању дела и 

слично, уколико постоје или се на основу сазнања проценитења могу сматрати аутентичним.  

 

Понуђач је обавезан да пружене услуге обави квалитетно и савесно у складу са прописима и 

правилима професије. 

 

 

Врста поступка набавке 
 

Предметна набавка представља набавку на коју се Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

91/19) не примењује и иста се спроводи у складу са одредбама Правилника о ближем уређивању 

поступка набавки у Агенцији за осигурање депозита које се односе на спровођење набавки на које 

се Закон не примењује.  

 

 

http://www.aod.rs/


Услови: 

Понуђач може да буде физичко лице који поседује важеће решење надлежног министарства о упису 

у регистар судских вештака из ликовне уметности и/или је дипломиран историчар, предузетник или 

правно лице које је у могућности да обезбеди или за наведене потребе ангажује дипломираног 

историчара уметности и/или овлашћеног судског вештака ради пружања предметне услуге.  

 

У случају прихватања понуде, уговор се закључује до окончања процене вредности свих 

уметничких слика, као и израде и достављања извештаја о процењеној вредности свих уметничких 

слика. 

 

Посебни захтеви Наручиоца: 

Понуђач је дужан да достави понуду:  

Р.бр. Опис услуге Цена без ПДВ-а 

(РСД) 

Цена са  ПДВ-ом 

(РСД) 

1. Израда и достављање налаза у форми 

извештаја о процени тржишне вредности 

10 уметничких слика и другим подацима 

уколико постоје (назив дела, аутор, 

година настанка, димензије дела, 

техника, напомена о стању дела и сл.) 

  

 

 

Циљ поступка 

 

Поступак се спроводи ради утврђивања тржишне вредности слика у поседу Агенције за осигурање 

депозита.  

 

Начин и рок подношења понуда 

 

Понуде се достављају електронским путем на мејл адресе: vesna.petrovic@aod.rs и 

milos.lazarevic@aod.rs. 

Крајњи рок за достављање понуда је петак, 2. јул 2021. године, до 12:00 часова.  

 

Цена 

 

Понуђач исказује цену у динарима са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке. У понуди је потребно навести 

укупну цену за процену вредности десет уметничких слика. 

 

 

Сви евентуални попусти на цену морају бити укључени у укупну цену.  

 

За оцену понуде узеће се у обзир цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се 

мењати за време трајања уговора.  
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Важност понуде 

 

Понуда мора да важи најмање 8 дана од дана истека рока за достављање понуде. У случају да 

понуђач наведе краћи рок вaжења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац 

може затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за 

продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

 

Закључење уговора 

 

Уговор се закључује ради пружања услуга процене вредности уметничких слика. 

 

 

Посебни услови: 

Понуђач мора да поседује важеће решење о упису у регистар судских вештака из области 

ликовне уметности и потребно је да исти достави уз понуду. 

 

Начин плаћања 

 

Плаћање се врши у року од 8 дана од дана достављања фактуре, а након израде и достављања 

извештаја о процени у складу са захтевом Наручиова. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

Понуђач не може захтевати авансно плаћање. 

 

Критеријум за доделу уговора 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума најниже понуђене укупне цене 

тражених услуга. 

 

Контакт подаци:  Весна Петровић, тел. 011/2075-125;  

    Милош Лазаревић, тел. 011/2075-170. 

 

 

 


