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

124/2012, 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. 29/2013, у даљем тексту: Правилник), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број 39/15-4/2014 од 23. децембра 2014. године, Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број 39/15-5/2014 од 23. децембра 2014. године, 

дана 23. децембра 2014. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 

Откуп музејских предмета  

ППБО, ЈН бр. 39/15/2014 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Техничке карактеристике 8 

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

и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
9 

 
Одељак 1. - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

и 76. Закона 
9 

 Одељак 2. - Упутство како се доказује испуњеност услова 10 

 Одељак 3. - Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. Закона 12 

V Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 13 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 

VII Образац понуде 21 

VIII Модел уговора 30 

IX Образац трошкова припреме понуде 33 

X Образац изјаве о независној понуди 34 

XI Образац изјава о власништву 35 

XII Образац коверта 36 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Историјски музеј Србије – Установа културе од националног значаја 

Адреса: 11000 Београд, Трг Николе Пашића 11 

Интернет страница: www.imus.org.rs   

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда у складу са Законом и подзаконским актима којима се 

уређују јавне набавке, Законом о буџету Републике Србије, Законом о општем 

управном поступку, Законом о облигационим односима, Законом о ауторском и 

сродним правима и другим позитивноправним прописима. 

 

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 

понуда: члан 36. став 1. тачка 2) Закона. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су добра: музејски предмети за допуну постојећих музејских 

збирки. 

 

5. Контакт 
Лица за контакт:  

Наташа Милићевић, е-mail адреса: natasa.milicevic@imus.org.rs  

Оливера Милићевић, е-mail адреса: olivera.milicevic@imus.org.rs  

Број факса: 011/3287-243  

 

http://www.imus.org.rs/
mailto:natasa.milicevic@imus.org.rs
mailto:olivera.milicevic@imus.org.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
1. Предмет јавне набавке 
 

- Добра: Музејски предмети.  

 

- Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке обликован је по партијама: 

 

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; 

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“; 
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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). 

 

Подаци о понуђачу/адреса на коју ће бити послат позив за подношење понуде: 

Шиме Оштрић, Београд, Карађорђева 71 

Процењена вредност јавне набавке: 120.000,00 динара 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

92520000 Музејске услуге и услуге очувања историјских места и грађевина 

 

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. 

 

Подаци о понуђачу/адреса на коју ће бити послат позив за подношење понуде: 

Душан Витас, Београд, Петра Коњовића 12 

Процењена вредност јавне набавке: 34.000,00 динара 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

92520000 Музејске услуге и услуге очувања историјских места и грађевина 
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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); 

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). 

 

Подаци о понуђачу/адреса на коју ће бити послат позив за подношење понуде: 

Зоран Милићевић, Београд, Никодима Милаша 10 

Процењена вредност јавне набавке: 20.500,00 динара 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

92520000 Музејске услуге и услуге очувања историјских места и грађевина 

 

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. 

 

Подаци о понуђачу/адреса на коју ће бити послат позив за подношење понуде: 

Ненад Лубурић, Београд, Никодима Милаша 8 

Процењена вредност јавне набавке: 4.000,00 динара 

Назив и ознака из општег речника набавки: 92520000 Музејске услуге и услуге 

очувања историјских места и грађевина 

 

ПАРТИЈА 5  
 

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

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

 

Подаци о понуђачу/адреса на коју ће бити послат позив за подношење понуде: 

Сава Тодоров, Нови Сад, Пионирска 12. 

Процењена вредност јавне набавке: 75.000,00 динара 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

92520000 Музејске услуге и услуге очувања историјских места и грађевина 

 

 

 

 



Конкурсна документација – откуп музејских предмета 

ЈНМВ, бр. 39/15/2014 
7/36 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Подаци о понуђачу/адреса на коју ће бити послат позив за подношење понуде: 

Зеферино Граси, Београд 

Процењена вредност јавне набавке: 140.000,00 динара 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

92520000 Музејске услуге и услуге очувања историјских места и грађевина 

 

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 

 

Подаци о понуђачу/адреса на коју ће бити послат позив за подношење понуде: 

Вук Љубисављевић, Београд, Илије Стојадиновића 55. 

Процењена вредност јавне набавке: 80.000,00 динара 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

92520000 Музејске услуге и услуге очувања историјских места и грађевина 

 

ПАРТИЈА 8  
 

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

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

 

Подаци о понуђачу/адреса на коју ће бити послат позив за подношење понуде: 

Светомир Арсић Басара, Београд, 

Процењена вредност јавне набавке: 1.000.000,00 динара 

Назив и ознака из општег речника набавки: 

92520000 Музејске услуге и услуге очувања историјских места и грађевина 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 

Врста добара опис и техничке карактеристике: 

 

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.  

 

Количина и опис  

 

Наведени су у одељку II 

 

Обезбеђивање гаранције квалитета:  

 

Уникатност, оригиналност и власништво, наручилац ће утврђивати у поступку стручне 

оцене понуда, на основу непосредног увида у понуђено добро, које ће понуђач 

доставити на увид у седишту наручиоца, у року који одреди наручилац. 

 

Место и рок испоруке: 

Испорука: седиште наручиоца, Трг Николе Пашића 11, Београд, истовремено са 

потписивањем уговора. 

Трошкови испоруке урачунати су у понуђену цену. 
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IV 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. Обавезни услови: 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) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 

Закона); 

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); 

5) 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 гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

1.2. Додатни услов: Да је понуђач искључиви власник предмета који нуди. 
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2. Упутство како се доказује испуњеност услова 

 

 

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

77. ст. 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, 

дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке, из чл. 

75. Закона и услове дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача/искључивог 

власника понуђеног добра и оверена печатом/својеручно потписана. Уколико Изјаву 

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

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 и то: 

 

За обавезне услове: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. 

 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из 

казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка 

лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта). 
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног 

и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 

му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која 

је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 

му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која 

је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 

послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 

 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
 

За додатни услов: 

 

 Услов: Изјава понуђача о власништву – Доказ: Образац изјаве (одељак XI)  

 

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 није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

 

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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3. Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПРЕГОВАРАЧКОМ 

ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

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

одговорношћу, као заступник понуђача/власник понуђeног добра, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________________________________  

       (назив понуђача) 

За Партију______________, у поступку јавне набавке: Откуп музејских предмеата, 

ППБО – ЈН бр. 39/15/2014, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона (обавезне и 

досатне услове), као и све остале услове 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објаве позива за подношење понуде; 

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

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији); 

5) Понуђач је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 

Додатни услови: 

6) Понуђач је искључиви власник предмета који нуди 

 

 

М.П.  ______________________ 

     (потпис овлашћеног лица/власника понуђеног добра) 

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

печатом понуђача, односно својеручно потписан од стране власника понуђеног добра. 
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V ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И 

НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 
 

Елемент уговора о којем ће се преговарати је понуђена цена. 

Поступку преговарања приступиће се непосредно након отварања понуда, са свим 

понуђачима или овлашћеним представницима понуђача, који су поднели понуду.  

Преговарање ће се вршити у 1 (једном) кругу. 

Поступак преговарања дефинисан је у оквиру тачке 13. Упутства понуђачима како да 

сачине понуду. 

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Технички део документације може бити достављен и само на енглеском језику, при 

чему Наручилац задржава право да, уколико у поступку прегледа и оцене понуда 

утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одреди понуђачу 

примерен рок у којем је дужан да извши превод тог дела понуде. У случају спора 

релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, 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.  

 

Понуда се подноси: 
 

- ПУТЕМ ПОШТЕ - на адресу наручиоца:  

Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића 11, 

канцеларија 18. 

 

- НЕПОСРЕДНО (ЛИЧНО) – у седишту  наручиоца:  

Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића 11, 

канцеларија 18. 

 

,,Понуда за: ППБО – ЈН бр. 39/15/2014 – Откуп музејских предмета, за Партију 

_______ - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

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

и презиме лица за контакт или понуђач може наведене податке уписати 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, а затим тако попуњен образац налепити на коверат или кутију. 
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Рок за подношење понуда је 3 дана од дана слања Позива за подношење понуда, до 

13:00 часова последњег дана рока, односно до 26.12.2014. године. 

 

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

одређеном за подношење понуда. 

 

Напомена: Рок за подношење понуда рачуна се, односно почиње да тече од првог 

наредног дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки, односно од дана слања позива за подношење понуда. 

Почетак и ток рокова не спречавају недеља и дани државних празника. Ако последњи 

дан рока пада у недељу или на дан државног празника или у неки други дан када 

наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана. 

  

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду о пријему 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 изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона - 

попуњен, потписан и оверен печатом понуђача/својеручно потписан од стране 

понуђача власника; 

 Образац понуде - попуњен, потписан и оверен печатом понуђача/својеручно 

потписан од стране понуђача власника; 

 Модел уговора - попуњен, потписан и оверен печатом понуђача/својеручно 

потписан од стране понуђача власника; 

 Образац изјаве о независној понуди - попуњен, потписан и оверен печатом 

понуђача/својеручно потписан од стране понуђача власника. 

 Образац изјаве о власништву - својеручно потписан од стране понуђача 

власника. 

  

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.  

Свака учињена исправка, бељење или подебљавање, морају бити 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.  
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Понуђач је дужан да при састављању понуде поштује обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

 

Наручилац ће одбити понуду ако има битне недостатке, односно ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде. 

 

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

адреси, Трг Николе Пашића 11 у Београду, канцеларија бр.18, - истог дана по 

истеку рока за подношење понуда, односно 26.12.2014. године, са почетком у 13.30 

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 обликована је по партијама. Предметна јавна набавка обликована је 

у 8 Партија. 

 

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 следеће адресе: 

 

- ПУТЕМ ПОШТЕ - адреса наручиоца:  

Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића 11 

 

- НЕПОСРЕДНО (ЛИЧНО) – у седишту наручиоца:  

Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића 11 

 

 

са назнаком: 

 

„Измена понуде за: ППБО – ЈН бр. 39/15/2014 – Откуп музејских предмета за 

Партију______ - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Допуна понуде за: ППБО – ЈН бр. 39/15/2014 – Откуп музејских предмета за 

Партију______ - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за: ППБО – ЈН бр. 39/15/2014 – Откуп музејских предмета за 

Партију______ - НЕ ОТВАРАТИ”, или 

„Измена и допуна понуде за: ППБО – ЈН бр. 39/15/2014 – Откуп музејских 

предмета за Партију______ - 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 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 

 

6.1. Захтеви у погледу рока и начина плаћања 

- Рок плаћања: одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана преноса 

финансијских средстава од стране Министарства културе и информисања, 

на рачун наручиоца. 

- Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача. 

 

6.2. Захтев у погледу рока и места испоруке: 

- Рок испоруке: одмах након закључења уговора. 

- Место испоруке: Трг Николе Пашића 11, Београд. 

 

6.3. 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. 

У цену морају бити урачунати трошкови испоруке, односно сви трошкови које понуђач 

има у реализацији предметне јавне набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

Након закључења уговора, промена цене није дозвољена. 

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

чл. 92. Закона. 
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8. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија и привреде (www.mfp.gov.rs). 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине (www.sepa.gov.rs) и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне 

средине (www.merz.gov.rs). 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике (www.minrzs.gov.rs). 

 

9. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

10.  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, у складу са чланом 63. 

Закона. 

 

У зависности од начина слања, захтев се доставља 

 

- ПУТЕМ ПОШТЕ - адреса наручиоца:  

Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића 11 

 

- НЕПОСРЕДНО (ЛИЧНО) – у седишту наручиоца:  

Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића 11 

 

- ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ - на e-mail: olivera.milicevic@imus.org.rs  

 

- ФАКСОМ - на број: 011/3287-243 

 

Наручилац ће заинтересованом лицу у складу са чланом 63. Закона од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 

одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:  

http://www.mfp.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
mailto:olivera.milicevic@imus.org.rs
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„Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне 

документације, ППБО – ЈН бр. 39/15/2014”. 

 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује Конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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

Закона. 

 

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

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

која ће му помоћи при прегледу и оцени 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, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

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

од значаја 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.  

 

12.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

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

понуђача, из чл. 82. ст. 3. Закона. 

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 истоврсан. 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач 

добио негативну референцу. 

 

 

13. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА 

 

Елемент уговора о којем ће се преговарати је понуђена цена. 

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

понуђачима или овлашћеним представницима понуђача, који су поднели понуду.  
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Преговарање ће се вршити у 1 (једном) кругу. 

Са понуђачем ће се преговарати непосредно, усмено. 

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/понуђача власника. 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку, 

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

 

14. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве понуђача, 

дат је у поглављу IV одељак 3.). 

  

15.  КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

 

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

или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

 

У зависности од начина слања, захтев се доставља: 

 

- ПУТЕМ ПОШТЕ - адреса наручиоца:  

Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића 11 

- НЕПОСРЕДНО (ЛИЧНО) – у седишту наручиоца:  

Историјски музеј Србије, 11000 Београд, Трг Николе Пашића 11 

- ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ - на e-mail: olivera.milicevic@imus.org.rs  

- ФАКСОМ - на број: 011/3287-243 

 

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 

достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. Закона. 

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, без обзира на начин достављања и то само у случају да је 

mailto:olivera.milicevic@imus.org.rs
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подносилац захтева или са њим повезано лице учествовао у поступку преговарања. У 

овом случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја 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 10 дана од дана пријема одлуке, за учеснике поступка, односно 10 дана од дана 

објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки, за подносиоце који 

нису учествовали у преговарачком поступку. 

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.  

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

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

40.000,00 динара, односно 80.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре 

отварања понуда (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. 138. - 167. Закона. 

 

17.  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 из члана 

149. Закона.  

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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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 
Понуда бр ____________ од _______________ године, за јавну набавку: Откуп 

музејских предмета, за Партију______, ППБО – ЈН бр. 39/15/2014, за:  

 

Партију бр.__________ 

 

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 
 

БРОЈ РАЧУНА 
 

НАЗИВ БАНКЕ 
 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ 

УГОВОРА/Овлашћење у прилогу 
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ПАРТИЈА 1 

 
Р. 

БР. 

ПРЕДМЕТ КОЛ. 
Одељак 

II 

ЈЕД. ЦЕНА ТРОШКОВИ 

ЦАРИНЕ 

(ДРУГИ ЗАВИСНИ 

ТРОШКОВИ) 

УКУПНА 

ЦЕНА 

(БЕЗ ПДВ-а) 

1 Топовско ђуле     

2 Чаура пољског топа     

3 Чаура топа 80mm Берндорф     

4 Чаура топа Берндорф     

5 Чаура (брдског ?) топа     

6 Неексплодирана испаљена граната     

7 Пушчани меци     

8 Делови митраљеског реденика     

9 Футрола („кубура“) пиштоља     

10 Официрски бодеж     

11 Полицијска пиштаљка     

12 Бајонет Кнути (Cnutti)     

13 Бајонет за пушку М.48     

14 Прибор за одржавање ручног 

ватреног оружја 

    

15 Фишеклије     

16 Кожне фишеклије ЈНА     

17 Коњичка опрема     

18 Плакета регента Александра 

Карађорђевића 

    

19 Џепни сребрни сат Longines     

20 Таписерија са приказом 

Александра Карађорђевића 

    

21 Чаура топа     

22 Хемијска оловка     

23 Официрска ешарпа     

 

Понуђач је обвезник ПДВ-а: 

Укупна цена без ПДВ-а________________________ динара. 

Износ ПДВ-а_________________________________%. 

Укупна цена са ПДВ-ом________________________ динара. 

Понуђач није обвезник ПДВ-а: 

Укупна цена без ПДВ-а________________________ динара. 

Рок плаћања: по преносу средстава од стране Министарства културе 

Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача/готовински 

Рок испоруке: истовремено са потписивањем уговора 

Место испоруке: Трг Николе Пашића 11, Београд 

Рок важења понуде: _________ дана (не краћи од 30) 

 

М.П.  ______________________ 

     (потпис овлашћеног лица/власника понуђеног добра) 

 

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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ПАРТИЈА 2 

 

 
Р. 

БР. 

ПРЕДМЕТ КОЛ. 
Одељак 

II 

ЈЕД. ЦЕНА ТРОШКОВИ ЦАРИНЕ 

(ДРУГИ ЗАВИСНИ 

ТРОШКОВИ) 

УКУПНА 

ЦЕНА 

(БЕЗ ПДВ-а) 

1 Ловачка пушка     

2 Сет од пет значака     

3 Порцеланска чинија са 

нацистичком ознаком из 1942. 

    

 

Понуђач је обвезник ПДВ-а: 

Укупна цена без ПДВ-а________________________ динара. 

Износ ПДВ-а_________________________________%. 

Укупна цена са ПДВ-ом________________________ динара. 

Понуђач није обвезник ПДВ-а: 

Укупна цена без ПДВ-а________________________ динара. 

Рок плаћања: по преносу средстава од стране Министарства културе 

Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача/готовински 

Рок испоруке: истовремено са потписивањем уговора 

Место испоруке: Трг Николе Пашића 11, Београд 

Рок важења понуде: _________ дана (не краћи од 30) 

 

М.П.  ______________________ 

     (потпис овлашћеног лица/власника понуђеног добра) 
 

 

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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ПАРТИЈА 3 

 

 
Р. 

БР. 

ПРЕДМЕТ КОЛ. 
Одељак 

II 

ЈЕД. ЦЕНА ТРОШКОВИ ЦАРИНЕ 

(ДРУГИ ЗАВИСНИ 

ТРОШКОВИ) 

УКУПНА 

ЦЕНА 

(БЕЗ ПДВ-а) 

1 Албум Другог заседања АВНОЈ-а     

2 Албум палестинског друштва 

ветерана и ратних жртава 

    

3 Албум посете делегације Савеза 

Удружења бораца 

народноослободилачког рата 

Југославије СР Румунији 

    

4 Албум револуционарних борби 

руских и мађарских војника 

    

5 Историјски атлас     

 

Понуђач је обвезник ПДВ-а: 

Укупна цена без ПДВ-а________________________ динара. 

Износ ПДВ-а_________________________________%. 

Укупна цена са ПДВ-ом________________________ динара. 

Понуђач није обвезник ПДВ-а: 

Укупна цена без ПДВ-а________________________ динара. 

Рок плаћања: по преносу средстава од стране Министарства културе 

Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача/готовински 

Рок испоруке: истовремено са потписивањем уговора 

Место испоруке: Трг Николе Пашића 11, Београд 

Рок важења понуде: _________ дана (не краћи од 30) 

 

М.П.  ______________________ 

     (потпис овлашћеног лица/власника понуђеног добра) 
 

 

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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ПАРТИЈА 4 

 

 
Р. 

БР. 

ПРЕДМЕТ КОЛ. 
Одељак 

II 

ЈЕД. ЦЕНА ТРОШКОВИ ЦАРИНЕ 

(ДРУГИ ЗАВИСНИ 

ТРОШКОВИ) 

УКУПНА 

ЦЕНА 

(БЕЗ ПДВ-а) 

1 Плакета Београдског сајма     

 

Понуђач је обвезник ПДВ-а: 

Укупна цена без ПДВ-а________________________ динара. 

Износ ПДВ-а_________________________________%. 

Укупна цена са ПДВ-ом________________________ динара. 

Понуђач није обвезник ПДВ-а: 

Укупна цена без ПДВ-а________________________ динара. 

Рок плаћања: по преносу средстава од стране Министарства културе 

Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача/готовински 

Рок испоруке: истовремено са потписивањем уговора 

Место испоруке: Трг Николе Пашића 11, Београд 

Рок важења понуде: _________ дана (не краћи од 30) 

 

М.П.  ______________________ 

     (потпис овлашћеног лица/власника понуђеног добра) 
 

 

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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ПАРТИЈА 5 

 

 
Р. 

БР. 

ПРЕДМЕТ КОЛ. 
Одељак 

II 

ЈЕД. ЦЕНА ТРОШКОВИ ЦАРИНЕ 

(ДРУГИ ЗАВИСНИ 

ТРОШКОВИ) 

УКУПНА 

ЦЕНА 

(БЕЗ ПДВ-а) 

1 Акварелисан цртеж тушем     

 

 

Понуђач је обвезник ПДВ-а: 

Укупна цена без ПДВ-а________________________ динара. 

Износ ПДВ-а_________________________________%. 

Укупна цена са ПДВ-ом________________________ динара. 

Понуђач није обвезник ПДВ-а: 

Укупна цена без ПДВ-а________________________ динара. 

Рок плаћања: по преносу средстава од стране Министарства културе 

Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача/готовински 

Рок испоруке: истовремено са потписивањем уговора 

Место испоруке: Трг Николе Пашића 11, Београд 

Рок важења понуде: _________ дана (не краћи од 30) 

 

М.П.  ______________________ 

     (потпис овлашћеног лица/власника понуђеног добра) 
 

 

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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ПАРТИЈА 6 

 

 
Р. 

БР. 

ПРЕДМЕТ КОЛ. 
Одељак 

II 

ЈЕД. ЦЕНА ТРОШКОВИ ЦАРИНЕ 

(ДРУГИ ЗАВИСНИ 

ТРОШКОВИ) 

УКУПНА 

ЦЕНА 

(БЕЗ ПДВ-а) 

1 Рељеф     

 

 

Понуђач је обвезник ПДВ-а: 

Укупна цена без ПДВ-а________________________ динара. 

Износ ПДВ-а_________________________________%. 

Укупна цена са ПДВ-ом________________________ динара. 

Понуђач није обвезник ПДВ-а: 

Укупна цена без ПДВ-а________________________ динара. 

Рок плаћања: по преносу средстава од стране Министарства културе 

Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача/готовински 

Рок испоруке: истовремено са потписивањем уговора 

Место испоруке: Трг Николе Пашића 11, Београд 

Рок важења понуде: _________ дана (не краћи од 30) 

 

М.П.  ______________________ 

     (потпис овлашћеног лица/власника понуђеног добра) 
 

 

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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ПАРТИЈА 7 

 

 
Р. 

БР. 

ПРЕДМЕТ КОЛ. 
Одељак 

II 

ЈЕД. ЦЕНА ТРОШКОВИ ЦАРИНЕ 

(ДРУГИ ЗАВИСНИ 

ТРОШКОВИ) 

УКУПНА 

ЦЕНА 

(БЕЗ ПДВ-а) 

1 Биста Кнегиње Јулије 

Обреновић 

    

2 Биста Кнеза Михаила 

Обреновића 

    

 

 

Понуђач је обвезник ПДВ-а: 

Укупна цена без ПДВ-а________________________ динара. 

Износ ПДВ-а_________________________________%. 

Укупна цена са ПДВ-ом________________________ динара. 

Понуђач није обвезник ПДВ-а: 

Укупна цена без ПДВ-а________________________ динара. 

Рок плаћања: по преносу средстава од стране Министарства културе 

Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача/готовински 

Рок испоруке: истовремено са потписивањем уговора 

Место испоруке: Трг Николе Пашића 11, Београд 

Рок важења понуде: _________ дана (не краћи од 30) 

 

М.П.  ______________________ 

     (потпис овлашћеног лица/власника понуђеног добра) 
 

 

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

подаци који су у обрасцу понуде наведени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација – откуп музејских предмета 

ЈНМВ, бр. 39/15/2014 
29/36 

 

 

 

 

ПАРТИЈА 8 

 

 
Р. 

БР. 

ПРЕДМЕТ КОЛ. 
Одељак 

II 

ЈЕД. ЦЕНА ТРОШКОВИ ЦАРИНЕ 

(ДРУГИ ЗАВИСНИ 

ТРОШКОВИ) 

УКУПНА 

ЦЕНА 

(БЕЗ ПДВ-а) 

1 Скулптура цара Душана     

 

 

Понуђач је обвезник ПДВ-а: 

Укупна цена без ПДВ-а________________________ динара. 

Износ ПДВ-а_________________________________%. 

Укупна цена са ПДВ-ом________________________ динара. 

Понуђач није обвезник ПДВ-а: 

Укупна цена без ПДВ-а________________________ динара. 

Рок плаћања: по преносу средстава од стране Министарства културе 

Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача/готовински 

Рок испоруке: истовремено са потписивањем уговора 

Место испоруке: Трг Николе Пашића 11, Београд 

Рок важења понуде: _________ дана (не краћи од 30) 

 

М.П.  ______________________ 

     (потпис овлашћеног лица/власника понуђеног добра) 
 

 

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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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

УГОВОР  

о откупу музејских предмета 

 

Закључен дана__________ између: 

 

1. Историјског музеја Србије – Установе културе од националног значаја, са 

седиштем у Београду, Трг Николе Пашића 11, матични број 07030657, ПИБ 100182477, 

кога заступа в.д.директора др Душица Бојић (у даљем тексту: Купац) 

 

и 

 

 

2. ______________________________________________ из _____________________, 

ул. _________________, ЈМБГ: _____________________, (у даљем тексту: Продавац) 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ: 

- Купац спровео преговарачки поступак без објављивања позива, јавне набавке: 

Откуп музејских предмета, бр. 39/15/2014, у свему у складу са Законом о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012) и Правилником о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013); 

- Продавац достaвио Понуду број ________, за Партију_____заведена код 

Продавца под бројем ______, од ______, у свему у складу са Конкурсном 

документацијом, бр.39/15-7/2014; 

- Купац доделио уговор о јавној набавци Продавцу, на основу Извештаја Комисије 

за јавну набавку, бр._____, од _____, и Одлуке о додели уговора, бр._____, од 

_______.  

 

ПРЕДМЕТ:  

Откуп са испоруком музејских предмета за попуну музејских збирки Историјског 

музеја Србије – Установе културе од националног значаја, са седиштем у Београду, Трг 

Николе пашића бр.11. 

 

 

 

Члан 1. 

 

 Продавац се обавезује да Купцу испоручи музејске предмете, и то:_______, у 

свему према усвојеној понуди Продавца бр.___, за Партију_____, заведена код Купца 

под бр.__ од__, којa чини саставни део овог уговора. 
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Члан 2. 

 

Продавац је искључиви власник добара из члана 1. овог уговора. 

 

Члан 3. 

 

Откупом добра који су предмет овог уговора, Купац постаје искључиви стиче 

право својине, без ограничења и може их користити за све облике музејске делатности. 

 

Члан 4. 

 

 Цена добара из члана 1. овог уговора износи:____________ динара. 

 

 У цену из става 1. овог члана урачунати су трошкови испоруке, као и сви 

трошкови које је Продавац имао у вези са паковањем, заштитом од оштећења и губитка 

добара, утоваром, вревозом и испоруком. 

 

 У цену из става 1. овог члана урачунати су сви припадајући порези. 

 

 Цена из става 1. овог члана уговора је фиксна и у складу је са позитивним 

пореским прописима. 

 

Члан 5. 

 

 Продавац се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи Купцу, у 

седишту Купца у Београду, Трг Николе Пашића 11, Београд, на дан потписивања овог 

уговора, о чему ће се сачинити записник који ће потписати присутне уговорне стране 

 

 Записник из става 1. овог члана је документ на основу ког ће се извршити 

плаћање. 

 

Члан 6. 

 

Купац се обавезује да уговорену цену из члана 4. овог уговора исплати Продавцу 

уплатом на текући рачун Продавца бр._________________/готовински, по извршеном 

пријему добара, на основу записника из члана 5. овог уговора одмах, а најкасније у 

року од 3 дана од дана преноса финансијских средстава од стране Министарства 

културе и информисања, на рачун наручиоца. 

 

Члан 7. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица 

уговорних страна и важи до извршења уговорних обавеза обе уговорне стране.  
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Члан 8. 

 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису 

дефинисани овим Уговором, примењују одредбе Закона о облигационим односима, 

Закона о ауторском и сродним правима, као и други важећи прописи, који регулишу ову 

материју. 

 

Члан 9 

. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа 

решавају споразумно. 

 

Уколико до споразума не дође, сагласне су да је надлежан Привредни суд у 

Београду. 

 

Члан 10. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су овај Уговор прочитале, разумеле и да 

уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 

Члан 11. 

 

Овај Уговор је сачињен у 4 истоветна примерка, од којих по 2 примерка 

задржава свака уговорна страна. 

 

 

ПРОДАВАЦ       КУПАЦ 

 

__________________________   ______________________________ 

в.д. директора др Душица Бојић  

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Понуђач је у обази да модел уговора потпише, чиме потврђује да је са 

истим сагласан. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
За јавну набавку : Откуп музејских предмета, ППБО, бр. 39/15/2014, 

 

за Партију __________: 

 

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. 

 

М.П.  ______________________________________ 

      (потпис овлашћеног лица/понуђача власника) 

 

Напомена:  

- Достављање овог обрасца није обавезно 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чл. 26. Закона, понуђач _______________________________________, даје:  

 

за Партију __________: 

 

 

И З Ј А В У 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке: Откуп музејских предмета, ППБО, бр. 39/15/2014, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

М.П. _______________________________________ 

     (потпис овлашћеног лица/понуђача власника) 

 

 

 

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

понуђача/власника 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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ВЛАСНИШТВУ 
 

 

Понуђач _______________________________________, даје:  

 

за Партију __________: 

 

 

И З Ј А В У 

О ВЛАСНИШТВУ 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 

искључиви власник добара/предмета које сам понудио у поступку јавне набавке: 

Откуп музејских предмета, ППБО, бр. 39/15/2014.  
 

 

М.П. _______________________________________ 

      (потпис понуђача власника) 
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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........ 

ППБО, бр. 39/15/2014 
- за доставу путем поште 

 

Адреса:  

Историјски музеј Србије 

11000 Београд 

Трг Николе Пашића 11, 

Канцеларија 18 

Предмет јавне набавке: 

 

Откуп музејских предмета 

 

Рок за подношење понуде: 

 

26.12.2014. године 

 до 13:00 часова 

- за доставу непосредно 

(лично) 

Адреса:  

Историјски музеј Србије 

11000 Београд 

Трг Николе Пашића 11, 

Канцеларија 18 

НЕ ОТВАРАТИ! 

 


