
Историјски музеј Србије 

Београд, Трг Николе Пашића 11 

Број: 34/3-9/2015 

Датум: 16.11.2015. године 

 

 

 

На основу члана 36. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 

124/12, 14/15 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 јавне набавке добара – откуп музејских предмета, број ППБО 34/3/2015 

у преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

 

 

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: добра - откуп музејских предмета  

 
1. Партија 1- предлози за откуп број 30/36 и 30/41 

- Архивска грађа породице Јагодић, 23 комада                                           

- 4 Албума с фотографијама из Првог светског рата и 25 фотографија српске племићке 

породице Јагодић.                                                                   

Лице којем ће наручилац послати позив за подношење понуде:                                  

Предраг Радовановић, Трг српских владара 3/2/6, Краљево 

2. Партија 2- предлози  за откуп број 30/37 и 30/39 

-Делови униформи из периода 1945-1964 год., 16 комада                                            

-Заставе из периода 1945 до 1992 год., 14 комада                        

Лице којем ће наручилац послати позив за подношење понуде :                                             

Вук Јокановић, Мирочка 29, Панчево  

3. Партија 3- предлог за откуп број 30/38 

-Пионирска застава црвена са амблемом Савеза пионира Југославије, платно, 

коришћена у периоду 1942–1989, димензије: 90x48 цм                                   

Лице којем ће наручилац послати позив за подношење понуде :                                 

Младен Пајовић, Суботица 

 

 

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


4. Партија 4- предлог за откуп број 30/40 

-Музички инструмент –гусле, датиран на 1883. Годину                         

Лице којем ће наручилац послати позив за подношење понуде :                                 

Ђорђе Прокић, Кадињачка 40а, Београд 

5. Партија 5- предлог за откуп број 30/42                              

-Успомена из војне службе, штампа у боји, димензије: 43х53 цм                   

-Успомена из војне службе, штампа у боји у репрезентативном оригиналном раму, 

димензије: 37х29 цм, Александар I Карађорђевић у заглављу отиска                    

-Урамљени плакат поводом венчања краља Александра и краљице Марије 

Карађорђевић, рад Ђорђа Чарапића Фусека,  штампа у боји, димензије: 41х51 цм             

Лице којем ће наручилац послати позив за подношење понуде :                                 

Дејан Перић, Дрењачка 39 д, Лештане 

6. Партија 6- предлог за откуп број 30/43 

-Скулптура, „Распета мајка Србија“, рад академског вајара Светомира Арсића Басаре               

Лице којем ће наручилац послати позив за подношење понуде :                                 

Светомир Арсић Басара, Нехруова 22, Београд 

7. Партија 7- предлог за откуп број 30/44 

-Слика, портрет Николе Пашића, рад сликара руског порекла, Всеволда Гуљевича 

(1903–1944/45), уље на платну, димензије: 70х53 цм, сигнирано: ВГ 1927. године         

Лице којем ће наручилац послати позив за подношење понуде :                                           

Саво Тодоров, Пионирска 12, Нови Сад 

Назив и ознака из општег речника набавки:  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 011-00-505/15 од 30.10.2015. 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. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 


