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На основу: чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/12,14/15и 68/15, у даљем тексту: Закон); чл. 5. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15) ; Мишљења Управе за јавне набавке број 011-00-505/15 од 

30.10.2015. године о основаности примене преговарачког поступка; Одлуке о покретању 

поступка јавне навбавке добара у преговарачког поступка без објављивања позива за 

подношење понуда, деловодни број: 34/3-5/2015 од 10.11.2015. године и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку добара, деловодни број: 34/3-6/2015 од 10.11.2015. године,  

припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку добара (откуп музејских предмета) у преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда - број  34/3/2015 

  

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 
Врста, техничке карактеристике, квалитет, колицина и опис 

добара 
4 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
8 

IV Kритеријуми за доделу уговора 9 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 9 

VI Образац понуде 15 

VII Образац струкутуре понуђене цене са упутством за попуњавање 17 

VIII Образац трошкова припреме понуде 18 

IX Образац изјаве о независној понуди 19 

X Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. Закона 20 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. Закона 21 

XII Образац коверта 22 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке добара  ППБО број 34/3/2015 су добра (музејски предмети). 

 

2. Опис сваке  партије 

 

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.  

                                                                   

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                              

  

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                         

 

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

-Музички инструмент –гусле, датиран на 1883. Годину            

 

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  

 

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

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

 

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  

 

 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

92520000 Музејске услуге и услуге очувања историјских места и грађевина 

 

 

Лице за контакт: Бојана Ристић Премовић, е-mail :bojanaristicpremovic@gmail.com  
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 

У поступку јавне набавке добара - откуп музејских предмета ППБО бр. 34/3/2015, ,  

понуђачи треба да испоруче предмете са следећим карактеристикама : 

 

1. ПАРТИЈА 1- предлог за откуп број 30/36 и 30/41 

 

- Архивска грађа породице Јагодић, 23 комада 

Архивска грађа породице Јагодић, представља делове интересантних архивалија везаних 

за ову породицу из Керњаче. Јагодићи су ретка српска породица која је баронску титулу 

добила из будимпештанске краљевске канцеларије, и која је и по добијању титуле остала 

до краја православна.   

1) Указ за чин поручника у резерви Велимира Јагодића, 1. јануар 1914. 

2) Указ о додели бронзане војне медаље за Велимира Јагодића додељене у Бечу 17. 

фебруара 1915. 

3) Указ о додели сребрне војне медаље са копчом за Велимира Јагодића додељена у Бечу 

11. марта 1917 

4) Писмо на меморандуму Јована Јагодића (меморандум је на мађарском ) из 1916. 

(малог формата на зеленом папиру исписано црним мастилом на мађарском језику). 

5) Писмо на меморандуму Уније националних аматера Мађарске одржане у Будимпешти, 

написано 9. јануара 1909 

6) Наређење, у заглављу штамбиљ Окружног начелништва од 11. априла 1924. у 

Сенечеву, написано господину Јовану Јагодићу, да по наредби из 1894. године мора да 

оружјем побије све вране и поруши сва гнезда, са потписом окружног бележника. 

7) Писмо написано у Бечу 9. априла 1914. на ручно прављеном папиру са аутограмом 

Богумила Јагодића 

8) Рачун од 16. јуна 1913. на име Богумила Јагодића (Будимпешта). 

9) Рачун на име Богумила Јагодића 4. фебруар 1913 

10) Рачун Катинке Јагодић из Беча од 20. јануара 1908. са загљавем Wilhelm Fricka. 

11) Рачун Богумила Јагодића од 19. фебрара 1916. за испоруку пола тоне робе, из Versecz 

12) Фактура из Verseczа на име Богумила Јагодића од 9/11. 1897 

13) Писмо на меморандуму (Propper Samu), из Будимпеште, од 5. јула 1894. послато 

Богумилу Јагодићу од стране Сацк Рудолфа (са личним печатом). 

14) Визит карта Велимира Јагодића од Керњаче, штампана у Бечу (Bankgasse 6.)  

15) Визит карта Велимира Јагодића од Керњаче са промењеном адресом (Hegelgase 5.) 

16) Визит карта Богумила Јагодића 

17) Писмо епископа Темишваског у великој Кикинди од 4. фебруара 1926.  са потписом 

др. Георгије Летићки? 

18) Писмо на Мађарском које почиње са Драги сине! 

19) Ловачка дозвола Богумила Јагодића, 31. јули 1897. 

20) Пасош Драгомира Јовановића, 4. октобар 1881 
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21) Писмо Јелене Савојске (краљице Италије) госпођи Марији Огњеновић 

22) Писмо краљице Наталије Обреновић написано у вили Сашино у Бјарицу септембра 

1898. на француском језику, госпођи Гарашанин. 

23) Писмо краљице Наталије Обреновић написано у вили Сашино у Бјарицу 5/17. 

децембра 1898. на француском језику, госпођи Гарашанин 

 

- 4 Албума с фотографијама из Првог светског рата 

1. Албум с портретима чешких добровољаца у српским војним формацијама у Првом 

светском рату, (17 листова - 16 фотографија).  

Укоричен је у картонске корице, сивомаслинасте боје, димензија: 25х32,5 цм, у којима      

је 17 листова. На првом листу је посвета: „Миломе брату Дру Јоци Равнику, адвокату, за 

успомену на своје другове. Праг, октобра месеца 1928. год. На следећих шеснаест 

листова ја по једна (1) табло-фотографија са портретима чланова удружења, укупно 160 

портрета. Међу њима су и портрети Сергеја Ингра (1894–1956), који је касније постао 

генерал чехословачке војске, а у борбама код Добруџе је учествовао као командир вода у 

Првој српској добровољачкој дивизији; и Војтека Лужа (1891–1944), у Добруџи 

командир  вода и чете, прешао у чехословачке трупе почетком 1917, касније армијски 

генерал 

2.Албум с фотографијама српских добровољаца и заробљених аустроугарских војника у 

Русији у Првом светском рату (I), (24 листа - 207 фотографија). 

Укоричен је у картонске корице пресвучене тканином цветног дезена. На 24 листа албума  

каширано је 207 фотографија. Димензије албума: 19,5х24,5 цм 

3.Албум с фотографијама српских добровољаца и заробљених аустроугарских војника у      

Русији у Првом светском рату (II), (22 листа - 122 фотографије). 

Укоричен је у катронске корице. На 22 листа албума каширане су 122 фотографије. 

Димензије албума: 17,3х25,5 цм. 

4.Албум с фотографијама српских добровољаца и заробљених аустроугарских војника у 

Русији у Првом светском рату (III), (11 листова - 80 фотографије). 

Албум је из оставине адвоката Равника, укоричен у смеђе кожне корице. На 11 листова 

су каширане фотографије, укупно 80 фотографија. Димензије албума: 21х25,5 цм. 

                                                                                                                       

-25 фотографија српске племићке породице Јагодић.                                                                    

1. Габриел Родић, Беч, око 1890, фотографија Карла Пизнера; димензије: 10,7х6,6 цм 

2. Ђуро Родић, Цариград, 1895, атеље Sebah & Joaillier; димензије: 16,5х10,7 цм 

3. Прокопије Ивачковић, владика Арадски, Нови Сад, око 1870,  димензије: 16,6х11 цм 

4. Непознати свештеник, Нови Сад, око 1880, димензије: 16,6х11 цм 

5. Богумил Јагодић, Будимпешта, 1899, фотограф Strelisky; димензије: 14,8х7,5 цм 

6. Јован Јагодић, Штутгарт, 1874; на полеђини је аутограф; димензије: 10,6х6,1 цм 

7. Богумил Јагодић са супругом, Велики Бечкерек, 1897, димензије: 25х11 цм 

8. Тончи Родић, Беч, 1890, фотограф Rupert Pokorny; димензије: 20,7х9 цм 

9. Катника Јагодић са сином Петром, Велики Бечкерек, 1905; димензије: 16,5х10,7 цм 

10.Агата Родић, Будимпешта, 1905; димензије: 15,5х11 цм 

11. Групни портрет – породица, Беч, 1897; димензије: 11х16,5 цм 

12. Портрет с аутографом, Беч, 1892; димензије: 16,5х10,6 цм 
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13. Габриел Родић, Беч, 1885, фотограф Ј. Леви; димензије: 11,1х6,6 цм 

14. Генчи, Кикинда, око 1890, фотографија атељеа Cecilie; димензије: 21,5х13,1цм 

15. Ђула Генчи са супругом , Будимпешта, 1906; димензије: 22х28 цм 

16. Ђула Генчи са супругом у фијакеру, Кикинда, 1900;  димензије: 18х25 цм  

17. Арача; око 1910; димензије: 13х18 цм 

18. Породични портерет испред каштела, око 1890; димензије: 18х24 цм 

19. Јован Јагодић у Галицији 1915; димензије: 8,6х11,2 цм 

20. Јован Јагодић у Галицији 1915; димензије: 11,5х7 цм 

21. Јован Јагодић, око 1915; димензије: 9х12 цм 

22. Јован Јагодић  на свом имању, Велики Бечкерек, око 1920; димензије: 18х23 цм 

23. Mушкарац у униформи аустроугарске војске, Темишвар, 1917; димензије: 13,6х8,5 цм 

24. Непозната дама, Пешта, око 1858; димензије: 11х6,6 цм 

25. Мајка с кћеркама, Задар, око 1890; димензије: 10,3х6,5 цм 

  

                    

2. ПАРТИЈА 2- предлог  за откуп број 30/37 и 30/39 

 

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

1.   Блуза, свакодневна од камгарна смб, бивше југословенске војске ношена до 1952. 

године, шивена по узору на предратну српску војску 

2.    Блуза, свакодневна, од камгарна смб, бивше југословенске војске (црвена јака) 

ношена до 1952. Године 

3.   Бела летња морнаричка блуза свакодневна ношена до 1952. године, са еполетушкама 

водника прве класе 

4.   Панталоне, ношене уз морнаричку блузу (величина 176 /56 

5.   Шапка, бела летња морнаричка 

6. Бела летња морнаричка блуза, свакодневна, ношена до 1952. године, са еполетушкама 

поручника машинске службе (црне). 

7. Ешарпа, са копчом ношеном до 1964. године (пет буктиња, црни сомот).  

8. Панталоне, ношене уз морнаричку блузу (око појаса са унутрашње стране трака са 

шаром) 

9. Шапка, морнаричка, бела летња 

10. Блуза, свакодневна смб, полукамгарн, подофицирска 

11. Панталоне, смб 

12. Кравата, смб 

13. Панталоне, свакодневне смб, ношене до 1956.  Године 

14. Блуза женска, камгарн, смб, бивше југословенске војске  ношена до 1952. Године 

15.    Панталоне, бриџ, свакодневне смб, ношене до 1956. године  

16. Титовка, смб 

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

1. Прамчана застава I вел., црвена застава са грбом Југославије, платно, коришћена у 

периоду 1963–1992, димензије: 79x46 цм,  

2. Прамчана застава, црвена застава са грбом Југославије, платно, коришћена у периоду од 

1963, димензије: 109x71 цм,  
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3. Застава југословенске ратне морнарице, црвена застава са тробојком Југославије у левом 

углу и петокраком уоквиреном венцем, платно, коришћена у периоду 1949–1992, 

димензије: 117x70 цм,  

4. Застава контра адмирала, плава основа са ленгером у левом углу оивичена траком са све 

четири стране на којој се смењују пруге тробојке Југославије, платно, коришћена у 

периоду 1956–1995, димензије: 54x50 цм,  

5. Ранговна застава генерала и старешине републике односно покрајинског штаба 

територијалне одбране, бела основа са ознаком генерала и звездом петокраком, 

оивичена траком са све четири стране на којој се смењују пруге тробојке Југославије, 

платно, коришћена у периоду 1975–1992, димензије: 53x50 цм,  

6. Застава адмирала флоте, бела основа са ленгером у средишту, оивичена траком са све 

четири стране на којој се смењују пруге тробојке Југославије, платно, коришћена у 

периоду 1956–1992, димензије: 54x50 цм, 

7. Ранговна застава председника савезне скупштине, плаво-бело црвена са грбом                                          

Југославиије , платно, коришћена у периоду 1963–1992, димензије: 54x48 цм,  

8. Пламенац црвено-бели, платно, димензије: 122x29 (11) цм 

9. Пламенац команданта флоте, плава основа на два пера са ленгером у горњем левом углу, 

платно, коришћен у периоду 1956–1992, димензије: 34x63 (53) цм,  

10. Пламенац команданта дивизиона, бела основа са ленгером и плавим тракама по 

ивицама, платно, коришћен у периоду 1956–1992, димензије 35x78 цм 

11. Пламенац команданта брода, црвена основа са минијатурном тробојком Југославије и 

петокраком звездом у врху пламенца, платно, коришћен у периоду 1956-1992, 

димензије: 81x210 цм, са кићанком (6цм), 

12. Застава адмирала флоте, бела основа са ленгером у средишту, оивичена траком са све 

четири стране на којој се смењују пруге тробојке Југославије, платно, коришћена у 

периоду 1956–1992, димензије: 54x50 цм, 

13. Застава Председника Републике односно застава Председника Председништва 

Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, плаво-бело-црвена са грбом 

Југославије, платно, коришћена у периоду 1963–1992, димензије: 52x46 цм 

14. Заставица бела ПВ и ПВО Српске војске Крајне, орао, завршава се полукружно, 

димензије: 30x35 цм, ресе 4цм 

 

 

3. ПАРТИЈА 3- предлогза откуп број 30/38 

 

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

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

 

 

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

 

-Музички инструмент –гусле, датиран на 1883. годину. Гусле су дрвене, 

орнаментално обрађене у дуборезу. Врат је на врху израђен у облику змијолике аждаје 

са разјапљеним чељустима, на доњем делу врата налази се стилизована представа 

риболике немани која гута трбух гусала – веома типичне ликовне представе у изради 
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гусала које симболично представљају прождирање српства. Са предње стране врата 

налази се изрезбарен натпис: „Радивоје П. Мартиновић, Казамат Београда, 1883–1887“. 

На трбуху су у дуборезу урађене две представе српског грба и краљевске круне са 

оцилима и распоређене бочно, у средини се налази крст и изнад њега краљевска круна. 

Свуда около налазе се флорални мотиви 

                                                      

 

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 

                                                                                                                  
 

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

 

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

Басаре.), комбинована техника: метал, дрво; димензије: 200х200 цм.Ово монументално 

дело односи се на период напада НАТО снага на Србију 1999. године, као и ауторово 

виђење страдања нације. 

 

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 

 

Ознака из општег речника набавки:  92520000 – Музејске услуге и услуге очувања историјских 

места и грађевина 

 

 

Захтев у погледу рока и места испоруке: 

- Испорука добара је  у року до 10 дана од дана закључења Уговора. 

- Место испоруке је на адреси наручиоца , Трг Николе Пашића 11, Београд. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 
1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

 

 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то: 

 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) брисана  

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 

1.2. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде.(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.3. Додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке нема.(чл. 76. Закона). 

 

 

2. Упутство како се доказује испуњеност услова 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке , у складу са 

чл. 77. ст. 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац је дат у поглављу X), 

којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке, из чл. 75. дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  

Лице уписано у Регистар понуђача, није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном року, који не 

може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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lV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Оцењивање понуда ће се  извршити применом критеријума -најнижа понуђена цена. 

 

Предмет преговарања  је понуђена цена. 

 

Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда, са свим 

понуђачима или овлашћеним представницима понуђача, који су поднели понуду.  

Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђачи који учествују у поступку 

преговарања не дају своју коначну цену. У поступку преговарања не може се понудити виша 

цена од цене исказане у достављеној понуди. 
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 

 

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији 

посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за 

преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника понуђача. 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку, његовом 

коначном ценом сматраће се она цена која је наведена у достављеној понуди. 

 

 

 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно (лично) или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

 

Понуду доставити на следећу адресу: 

 Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Ђуре Јакшића број 9, IVспрат 
са назнаком: 

 ,,Понуда за јавну набавку добара  ППБО бр. 34/3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу, телефон и факс понуђача и име и 

презиме лица за контакт или понуђач може наведене податке дати и на Обрасцу коверта 

(Образац коверта, дат је у поглављу XII), у делу обрасца предвиђеном за попуњавање од 

стране понуђача „Подносилац (понуђач)“, са означавањем крстићем (х) да се односе на понуду 

и тако попуњен образац налепити на коверат или кутију. 
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Рок за подношење понуда је 8 дана, од дана истовременог слања позива за подношење 

понуда и објављивања обавештења о покретању поступка и конкурсне документације на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Историјског музеја Србије, односно до 

25.11.2015. године до 12:00 часова. 

 

Благовременом понудом сматра се понуда примљена од стране наручиоца, у року одређеном за 

подношење понуда. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и 

евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 

непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

   

Понуда мора да садржи: 

 Образац понуде  

 Образац струкутуре понуђене цене 

 Образац трошкова припреме понуде  

 Образац изјаве о независној понуди  

 Образац изјаве  о испуњавању услова из чл. 75. Закона 

 Образац изјаве  о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2 Закона  

 

Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце дате у конкурсној 

документацији. Обрасци морају бити читко попуњени по свим ставкама, потписани од стране 

овлашћеног лица и оверени печатом.  

Пожељно је да сви обрасци и документи поднети у понуди буду сложени по напред наведеном 

редоследу и међусобно повезани у целину, тако да се не могу накнадно убацивати или 

одстрањивати и мењати појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете.  

 

 Наручилац ће одбити понуду ако има битне недостатке, у складу са чл.106. Закона.  

 

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Историјског музеја Србије, у 

Београду, Ђуре Јакшића 9/4 спрат, истог дана по истеку рока за подношење понуда,  

односно до 25.11.2015. године у  12:05 часова. 

 

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, дужни су да пре почетка 

јавног отварања понуда, поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда (на 

меморандуму понуђача, заведено, потписано и оверено печатом). 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна набавка је обликована у 7 партија.                                                                                 

Сваки понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија, и  дужан је да у понуди 

наведе да ли се иста односи на целокупну набавку или само на одређене партије.                 

Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију. 

Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, не 

морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном 

примерку за све партије 
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4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде доставити на следећу адресу: 

Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Ђуре Јакшића број 9, IV спрат  

са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара ППБО– бр. 34/3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара ППБО– бр. 34/3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара ППБО– бр. 34/3/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”, или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара ППБО– бр. 34/3/2015 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу, телефон и факс понуђача и име и 

презиме лица за контакт или понуђач може наведене податке дати и на Обрасцу коверта 

(Образац Коверта, дат је у поглављу XI), у делу обрасца предвиђеном за попуњавање од 

стране понуђача „Подносилац (понуђач)“, са означавањем крстићем (х) да се односе на 

измену, допуну, опозив или измену и допуну понуде и тако попуњен образац налепити на 

коверат или кутију. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

Захтеви у погледу рока и начина плаћања 

- Рок плаћања: 5 дана по преносу средстава од стране Министарства културе и 

информисања 

- Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача 

- Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

 Захтев у погледу рока важења понуде 

- Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

7. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а.  
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У цену морају бити урачунати и трошкови испоруке и сви други трошкови које понуђач има у 

реализацији предметне јавне набавке.                                                                                                

Цена је фиксна и не може се мењати.                                                                                               

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. 

Закона. 

 

8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења, у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилностзи у конкурсној документацији , најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуда. 

Захтев се доставља на адресу наручиоца 

Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Ђуре Јакшића број 9, IV спрат 

 са напоменом  

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације, јавне 

набавке добара ППБО –  бр. 34/3/2015”.  

 

Наручилац ће  у року од 3 дана, од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страниц 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона. 

Ако наручилац измени или допуни Конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 

за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

 

9. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА  

 

После отварања понуда, наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења, која ће 

му помоћи при прегледу и вредновању понуда а може да врши и контролу (увид) код понуђача. 

(члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 

позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.  

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде, који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда, која 

je неодговарајућа или неприхватљива, учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим 

ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

10.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује неки од доказа о негативној референци 

понуђача, из чл. 82. ст. 3. Закона. 
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82. ст. 3. тач. 1) Закона (правоснажна 

судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа), који се односи на поступак који 

је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 

истоврс 

 

11. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве понуђача, 

дат је у поглављу XI). 

  

12. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, у 

складу са чл.148 Закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно,препорученом пошиљком на адресу 

Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Трг Николе  Пашића 11,  
Електронском поштом на  e-mail bojanaristicpremovic@gmail.com. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници , најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана  

објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 

динара, (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, број модела 97, позив на број: 

50-016, сврха: Републичка административна такса - са назнаком набавке на коју се односи, 

корисник: Буџет Републике Србије).  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 164. Закона. 

 

 

 

 

mailto:bojanaristicpremovic@gmail.com
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13.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор, у року од 

8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од 8 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће 

сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако 

је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

Уколико понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор о јавној набавци, након 

што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне 

референце. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 
Понуда бр _______ од ___________ године, за јавну набавку добара ППБО број  34/3/2015,  

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
 

АДРЕСА 
 

МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ 
 

ОПШТИНА 
 

ЈМБГ  

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ ИЛИ ДР. ДОК.  

ТЕЛЕФОН  

ТЕЛЕФАКС  

Е-MAIL  

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
 

ОСИГУРАНИК: 

а) запослен  

б) пензионер 

в) незапослен 

г) са утврђеном статусом лица које 

самостално обавља уметничку или 

другу делатност у области културе  

(уписати: а), б), в) или г)) 

 

БРОЈ РАЧУНА 
 

НАЗИВ БАНКЕ 
 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА 
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2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ________________________________________ 

(навести предмет набавке из поглавља I) 

 

 

 

Укупна цена  

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

 

 

Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана) 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

Напомена:  
- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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 VII   ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

 
 
 
 Предмет 

ЈН 

Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Кратак 

опис 

предмета 

ЈН 

     

Кратак 

опис 

предмета 

ЈН 

     

УКУПНО:   
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и 

то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у 

колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
 

У складу са чл. 88. ст. 1. Закона, понуђач _______________________________________, 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 

са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Напомена: - Достављање овог обрасца није обавезно. 

  

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чл. 26. Закона, понуђач __________________________________________________, 

даје:  

 

 

 

И З Ј А В У 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке добара ППБО број 34/3/2015, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

М.П.  ______________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Напомена:  
- Образац мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом понуђача. 

- У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна 

за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 

учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона.  
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X  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА  
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач ___________________________________________________________________  

       (назив понуђача) 

у поступку јавне набавке добара ППБО–  број  34/3/2015, испуњава све услове из чл. 75. 

Закона, дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку и то: 

 

 

Обавезни услови: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

3) брисана 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије ; 

 

 

 

 

М.П.  ______________________ 

        (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена:  
- Образац мора бити попуњен, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом понуђача. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 

 
 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач  ________________________________________________________________________                                                                                                                                                                          

    (назив понуђача) 

 у поступку јавне набавке добара ППБО– број  34/3/2015, поштовао је обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

 

 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                     __________________ 
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XII  ОБРАЗАЦ  КОВЕРТА 
 

 

Подносилац (понуђач) 

(попуњава понуђач) 
Прималац (наручилац) 

(попуњава писарница) 

Назив / 

име: 

 Број 

понуде: 

 

Адреса / 

седиште: 

 Датум 

пријема: 

 

Тел / факс: 
 Време 

пријема: 
 

Лице  за 

контакт: 

  

 

 

М.П. 

                             

________________________ 

(потпис) 

ПОНУДА............................................... 

ИЗМЕНА ПОНУДЕ............................ 

ДОПУНА ПОНУДЕ............................ 

ОПОЗИВ ПОНУДЕ............................. 

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ.......  

Jавна набавка добара бр. 34/3/2015 
- за доставу путем поште 

 

Адреса:  

Историјски музеј Србије 

11000 Београд 

Ђуре Јакшића 9/4 

Предмет јавне набавке: 

Набавка добара (откуп музејских 

предмета) 

 

 

Рок за подношење понуде: 

 

25.11.2015. године 

 до 12:00 часова 

- за доставу непосредно 

(лично) 

Адреса:  

Историјски музеј Србије 

11000 Београд 

Ђуре Јакшића 9/4 

НЕ ОТВАРАТИ! 

 

 

 


