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Broj 39/15-8/2014 
23.12.2014. 

 На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“, 

бр.124/12) 

ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ 

– УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

БЕОГРАД, ТРГ НИКОЛЕ ПАШИЋА 11 

 објављује:  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

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

значаја 

2. Адреса наручиоца: Трг Николе Пашића 11, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.imus.org.rs 

4. Врста наручиоца: Установа културе 

5. Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда 

6. Врста предмета јавне набавке: добра – музејски предмети 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

ПАРТИЈА 1  

1. Топовско ђуле, пуно ливено гвожђе, пречника cca 8cm, тежине cca 4 фунте (1,8 

kg), нађено 1975. на подручју Доњег града, Калемегдан, незнатно кородирано. 

(додатак: троножно метално постоље, новијег датума);  

2. Чаура пољског топа (сувенир Видин 1913.), бугарског порекла, Балкански 

(Српско-бугарски) рат 1913.) 75mm, Шнајдер – кружни напис, горе, ▲ I 75 ▲ 

ПОЛСКО ОРУДИЕ, доле, ▲ 15 ▲ L ▲ 08 ▲ ШНАИД; 

3. Чаура топа 80mm Берндорф (аустроугарског порекла) - BERNDORF 1914 8cm 

M.5; 

4. Чаура топа Берндорф cca 76mm - BERNDORF 1906; 

5. Чаура (брдског ?) топа 65mm - 65.DE  A. RS.  23l.  13 S, (вероватно француског 

порекла); 

6. Неексплодирана испаљена граната, 120mm, (без ударног упаљача и пуњења)  

са подручја Церске битке (аустроугарског порекла); 

7. Пушчани меци (укупно 18) у 4 оквира – у 3 оквира по 5метака, у једном оквиру 

3 метка. Нађени у земљи, са оквирима, на локацији Мачков камен (Церска 

битка). Комплет (вероватно аустроугарског, можда и српског порекла); 

8. Делови митраљеског реденика (у три карике три метка, у три карике један 

метак), вероватно Други светски рат; 

9. Футрола („кубура“) пиштоља („Војнодржавни“, FN), Војска Краљевине 

Југославије, са резервним шаржером; 
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10. Официрски бодеж (Војска Краљевине Југославије); 

11. Полицијска пиштаљка (са футролом);  

12. Бајонет Кнути (Cnutti), са кожном, канијом, (трагови тегет боје) са крајевима 

окованим месингом и кожним додатком (којим се качи за појас); 

13. Бајонет за пушку М.48 (ЈНА) - М.48 Бр.34074 ПРЕДУЗЕЋЕ 44;  

14. Прибор за одржавање ручног ватреног оружја – кантице за а. митраљез, и б. 

пушку; шипка и три четкице за чишћење цеви;  

15. Фишеклије - Војска Краљ. Србије;   

16. Кожне фишеклије ЈНА; 

17. Коњичка опрема, војна (вероватно крај XIX и почетак XX века); 

Лична, коњичке мамузе (два сета, један пар са кожним деловима и копчама); 

Делови опреме јахаћег коња, „оглав“, кожно ремење са металним копчама, и 

металне „жвале“; 

18. Плакета регента Александра Карађорђевића (Плакета је од бронзе, 

четвртаста је (горња ивица је лучна), димензије 5,5X 8cm. Регент је приказан у 

војничкој униформи у левом профилу. Лево, у висини шапке је грб СХС, а испод 

бочно оивичен лиснатим гранчицама у два реда натпис „РЕГЕНТ-

АЛАКСАНДАР – REGENT ALEKSANDAR“); 

19. Џепни сребрни сат Longines (Промер сата је 5cm, а висина 7cm. На аверсу 

горњег поклопца у медаљону je угравирано попрсје краља Александра 

Обреновића у левом профилу. У средини унутрашње стране горњег поклопца је 

знак Longinesа, пунца (велики тетреб – швајцарска национална ознака). Oзнака 

финоће сребра (800) и серијски број (847805). Уоквирује их кружни натпис 

„ДОБРОМ СТРЕЛЦУ, М. ЦРНИЋЕ 1896.“ На доњем поклопцу у медаљон 

угравиран je краљевски грб Обреновића; 

20. Таписерија са приказом Александра Карађорђевића, 51 x 48,5 cm. 

(Александар Карађорђевић је приказан у анфасу у венцу од грана маслине у које 

су уплетене траке са бојама српске заставе. Гране су на средини доње ивице 

повезане са грбом СХС. Таписерија је оивичена траком са бојама српске заставе. 

Спољњу ивицу чиниле су ресе начињене од основе ткања. Сачуване су само уз 

леву ивицу, уз десну фрагментарно док су оне на доњој и горњој ивици 

одсечене); 

21. Чаура топа (срп.) 75mm Шнајдер - Пољски топ м. 1907 SCHNEIDER CANET 

48dc  1914, обрађена у виду декоративне вазе са цвећем од метала; 

22. Хемијска оловка израђена од металних чаура пушчане муниције, 

дим:12 х 1cm; 

23. Официрска ешарпа (Војске Краљевине Југославије). 

 

ПАРТИЈА 2  

1. Ловачка пушка,  двоцевка – положара, система hammerless, калибра 15mm; 

2. Сет од пет значака са европског првенства у атлетици које је одржано у 

Београду 1962. године; 

3. Порцеланска чинија са нацистичком ознаком из 1942. 

 

ПАРТИЈА 3  

1. Албум Другог заседања АВНОЈ-а у Јајцу 1943. године (69 фотографија); 

2. Албум палестинског друштва ветерана и ратних жртава намењен као поклон 

југословенској заједници ратних ветерана (25 фотографија); 
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3. Албум посете делегације Савеза Удружења бораца народноослободилачког 

рата Југославије СР Румунији (72 фотографије); 

4. Албум револуционарних борби руских и мађарских војника од 1917. до 

1922.; 

5. Историјски атлас народноослободилачке борбе у Југославији од 1941. до 1945. 

на шпанском језику (41 мапа). 

 

ПАРТИЈА 4  

1. Плакета Београдског сајма. Кружног облика, од бронзе. Промер плакете је 6,9cm. 

Дело је Фране Менгела Динчића. На аверсу у првом плану је приказ сајамских хала, 

а у другом савска падина старог Београда изнад кога је натпис „BEOGRADSKI 

SAJAM“. У горњем делу уз ивицу угравирани су иницијали имена и презиме вајара. 

На реверсу је женска фигура са логом сајма у левој руци. У плану иза ње прилазани 

су симболи индустрије и занатства. Лево, испод средине угравирани су иницијали 

имена и презиме вајара. 

ПАРТИЈА 5  

1. Акварелисан цртеж тушем - „Пролећни радови у сеоском домаћинству“, рад 

Владислава Тителбаха, дим: 61 х 85cm, синиран ВТ 1903. година. 

 

ПАРТИЈА 6  

1. Рељеф (тема: злочин у Бојнику који је извршен 17.02.1942.), бронза, дим: 50 х 

45cm, сигнирано доле десно ЉГ 1980. Бојник. 

 
ПАРТИЈА 7  

1. Биста Кнегиње Јулије Обреновић, гипс, висина 45cm, рађенa према графичким 

листовима и сачуваним фотографијама; 

2. Биста Кнеза Михаила Обреновића, гипс, висина 50cm, рађена према 

графичким листовима и сачуваним фотографијама 

 

ПАРТИЈА 8  

1. Скулптура цара Душана (Стефан Урош IV Душан Немањић, познат као Душан 

Силни, 1308-1355), комбинован материјал метал-дрво, висина 270cm. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 92520000 Музејске услуге и услуге очувања 

историјских места и грађевина 

7. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену: 

Предмет јавне набавке је куповина музејских предмета (културно - историјски 

предмети), путем откупа, којим предметима наручилац попуњава постојеће музејске 

збирке, ради очувања културне баштине, а у оквиру своје основне делатности, у складу 

са Планом попуњавања музејске збирке репрезентативним предметима.  

Историјски музеј Србије је установа културе чија је једна од основних делатности и 

прикупљање музејске грађе везане за историју српског народа. 
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Понуђачи су власници предмета који су везан за основну делатност музеја. Музеј има 

интерес да их поседује у својим збиркама и да на тај начин сачува од „заборава“. 

Набавком предмета Музеј обогаћује своје збирке чиме остварује и једну од основних 

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

Имајући у виду да су понуђачи власници предмета набавке и да из разлога повезаних са 

заштитом искључивих права набавку може извршити само тај понуђач, основ за 

примену преговарачког поступка без објављивања позива је члан 36. став 1. тачка 2) 

Закона о јавним набавкама. 

8. Назив и адресае лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 

- За Партију 1: Шиме Оштрић, Београд, Карађорђева 71 

- За Партију 2: Душан Витас, Београд, Петра Коњовића 12 

- За Партију 3: Зоран Милићевић, Београд, Никодима Милаша 10 

- За Партију 4: Ненад Лубурић, Београд, Никодима Милаша 8 

- За Партију 5: Сава Тодоров, Нови Сад, Пионирска 12. 

- За Партију 6: Зеферино Граси, Београд 

- За Партију 7: Вук Љубисављевић, Београд, Илије Стојадиновића 55. 

- За партију 8: Светомир Арсић Басара, Београд, 

9. Лице за контакт: Весна Бојковић 

- путем поште на адресу: Трг Николе Пашића 11, Београд 

- путем факса на број: 011/3287-243 

- путем е маил-а: vesna.bojkovic@gmail.com 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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