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Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:
/

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:
Члан 36 став 1 тачка 2 ЗЈН
МНМУ у оквиру редовног програма за 2018. годину, планира попуњавање ликовне збирке
репрезентативним делима и у овој години. Као део основне делатности Музеја, попуњавање збирке
репрезентативним делима српских и иностраних класика али идела младих, перспективних уметника,
који су се већ осведочили многобројним успесима и ван наших граница. На стручном колегијуму Музеја
утврђени су, почетком ове године приоритети: дела најзначајнијих српских аутора; дела уметника са
изложбе у Паризу; дела уметника које планирамо у оквиру изложбено-издавачке делатности за 2019.
годину и репрезентативна дела вајара Србије, која су била заступљена, а нека и награђена на
међународним изложбама наивне и маргиналне уметности: ( светски тријенале наивне и маргиналне
уметности у Братислави).Приликом досадашњег прикупљања дела, која су нам неопходна за збирку,
направили смо листу конкретних уметничких дела, која су нам приоритет ради обогаћивања и
попуњавања конкретних недостатака у нашој збирци. С тим у вези, определили смо се за дела српских
класика: Богосава Живковића, Јанка Брашића, Милосава Јовановића, Војислава Јакића, Емерика Фејеша,
Ференца Калмара, Милана Рашића, Добросава Милојевића, Ратка Јаковљвића, Драгана Миливојевића.
Наведена дела српских калсика су репрезентативна, свако у свом домену; излагана на више
међународних изложби; публикована у монографијама, енциклопедији, из најбољих уметникових
периода, или најранијих периода уметничког рада, или периода који нам у збирци недостаје; излагана
на више међународних изложби у свету. У ситуацији када је тешко задржати дела светскох класика у
земљи за која је заинтересован велики број иностраних галерија и музеја, као и приватних
колекционара, успех је придобити селективно и нешто што нам је овога пута неопходно.
Управа за јавне набавке је решењем бр.404-08-3844/18 од 12.09.2018. године доставила позитивно
мишљење о покретању поступка, те је наоснову свега изнетог и донета ова одлука.
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