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Наручилац: Историјски музеј Србије 

Седиште: Београд, Трг Николе Пашића 11 

Број: 47/2-5/2020 

Датум: 08.09.2020. године 

 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БР. 47/2/2020 

 

 

Назив наручиоца: Историјски музеј Србије 

 

Адреса наручиоца: Београд, Трг Николе Пашића 11 

 

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

 

Врста наручиоца:Установа културе 

 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности, на основу члана 39. Закона о јавним  

 

набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12 и 68/15)  

 

Врста предмета: добра - музејски предмети 

 

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

 

Партија 1: 

 

1.„Портрет дечака у херцеговачкој народној ношњи“, Ф.Е. цртеж угљем, дим: 122 х 79 цм, сигниран доле 

лево Ф. Е. Петроград, 1898   

 

 

Партија 2: 
 

1.„Захвалница Љубославу Петровићу, амбасадору Југославије у Аргентини“ , техника и материјал: картон, 

штампа, рукопис, потпис; дим: 54,8 х 72,5 цм; 1957; место настанка: Аргентина 

 

 

 Партија 3: 
 

1.Немачки пиштољ Mauser WTP – 2 , калибра 6,35 мм. Време настанка : 1938. – 1940. Година. 

Место настанка : Оберндорф, Нацистичка Немачка. Дужина пиштоља = 103 мм ; дужина цеви = 52 мм ; 

Калибар = 6,35 мм ; Маса = 0,29 кг ; Капацитет = 6 метака 
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Партија 4: 
 

1. Револвер Gasser Montenegrin М.1880 („Црногорски Гасер“), калибра 11,3 mm.Време настанка : између 

1880. и 1899. Године. Место настанка : Лијеж (Белгија).  Дужина револвера = 28,5 цм ; дужина цеви = 14,5 

цм; Калибар = 11,3x36 R mm; Маса = 1 кг; Капацитет = 6 метака  

 

 

Партија 5: 

 

1. Портрет краљице Марије Карађорђевић, рад Васе Ешкићевића, уље на платну; дим: 63 х 48 цм, потпис 

ћирилицом доле десно В. Ешкићевић,  1925; 

 

 

Партија 6: 

  

1. Портрет краљa Александра Карађорђевића, рад Шпире Боцарића, уље на платну, дим: 110 х 69 цм, 

потпис доле десно: Ш. Боцарић  

 

 

Партија 7: 

 

1.Скулптура Петра II Карађорђевића у соколској униформи, рад непознатог аутора, бронза и мермер, 

димензије: 63 х 16 х 18 цм, тежине 19 кг, изливена у првој београдској ливници Властимира Ђорђевића  

 

 

Партија 8: 

 

1. Кресиво, средњи век, гвожђе , 4 ком.  

2. Кресиво, позни средњи век, гвожђе, 6 ком. 

3. Тег, римски период, бронза, 6 ком. 

4. Тег, римски период, олово, 2 ком. 

5. Прстен, средњи век, сребро, 4 ком. 

6. Пломба, средњи век, олово, 1 ком. 

7. Фибула, гвоздено доба, бронза, 3 ком. 

8. Фибула, римски период, бронза, 12 ком. 

9. Фибула, гвоздено доба, бронза, 2 ком. 

10. Фибула, рановизантијски период, бронза, 3 ком. 

11. Фибула, рановизантијски приод, гвожђе, 1 ком. 

11. Фибула, римски период, бронза, 4 ком. 

12. Оплата, римски период, бронза,1 ком. 

13. Апликација, римски период, бронза, 2 ком. 

14. Посуда/аван, римски период, камен, 1 ком. 

15. Тас за вагу, римски период, посребрена бронза, 2 ком. 

16. Плочица (козметички прибор), римски период, камен, 1 ком. 

17. Игла/шило, римски период, бронза, 1 ком. 

18. Једнокрака полуга теразија, римски период, бронза,2 ком. 

19. Део ланца за кантар са куком и два ваљкаста тега, рим. период, бронза, 1 ком. 

20. Део ланца са куком за кантар, римски период, бронза, 2 ком. 

21. Део ланца са три карике за кантар, римски период, бронза, 1 ком. 

22. Карика ланца за кантар, римски период, бронза, 1 ком. 

23. Крушколики тег и карика ланца за кантар, рим. период, олово, 1 ком. 
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24. Амфороидни тег са кариком за вешање, римски период, бронза, 6 ком. 

25. Амфороидни тег са куком за вешање, римски период, бронза, 3 ком. 

26. Амфороидни тег, римски период, бронза, 6 ком. 

27. Лоптасти тег са кариком за вешање, римски период, бронза, 1 ком. 

28. Биконични тег са кариком за вешање, римски период, олово, 1 ком. 

29. Ваљкасти тег са кариком за вешање, римски период, олово, 1 ком. 

30. Пирамидални тег са две карике за вешање, рим. период, бронза, 1 ком. 

31. Тег у облику жира, римски период, бронза, 2 ком. 

32. Тег у облику кегле, римски период, бронза, 1 ком. 

33. Тег (одсечени крај полуге теразија?), римски период, бронза, 1 ком. 

34. Овоидни тег са куком за вешање, римски период, бронза, 1 ком. 

35. Биконични тег са куком за вешање, римски период, бронза, 1 ком. 

36. Плочасти тег, рановизантијски период, олово, 1 ком. 

37. Дугметасти тег, римски период, бронза, 1 ком. 

38. Дугметасти тег са алком, римски период, бронза, 1 ком. 

39. Висак облика правилне купе, римски период, бронза, 1 ком. 

40. Висак облика правилне купе алком за вешање, рим. период, бронза, 1 ком. 

41. Део браве, римски период, бронза, 3 ком. 

42. Фигура јарца, римски период, бронза, 1 ком. 

43. Пломба са представом птице и лат. натписом, средњи век, олово, 1 ком. 

44. Ромбоидна копча без игле, средњи век, бронза, 1 ком. 

45. Фибула у облику голуба раширених крила, римски период, бронза, 2 ком. 

46. Ножица у виду пелте, римски период, бронза,мања, 3 ком. 

47. Ножица у виду пелте, римски период, бронза, 4 ком. 

48. Уљана лампа – полијелеј, рановизантијски период, печена глина, 1 ком. 

49. Жижак на нози, позни римски период, печена глина, 1 ком. 

 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

92520000 – Музејске услуге и услуге очувања историјских места и грађевина 

 

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  

 

Критеријуми, елементи критеријума  и конкурсна документација су формирани  у складу са делатношћу 

Наручиоца и имајући у виду да већину имовине Наручиоца чине културна добра. 

 

Критеријум за оцену понуде је  најнижа понуђена цена . 

Начин преузимања конкурсне документације 

 

Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки  и интернет страници наручиоца - 

www.imus.org.rs 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:                                       

 

Понуђач понуду подноси  непосредно 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. На полеђини 

коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
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Понуду доставити на адресу:   

Историјски музеј Србије, Београд, Трг Николе Пашића 11,  

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара бр.47/2/2020 – не отварати”.  

 

Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и запечаћена, тако да се не 

могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се 

видно не оштете листови или печат. 

                                                      

 Рок за подношење понуда је 8 (осам)  дана, од дана објавлјивања позива на Порталу Јавних набавки и на 

интернет страници Историјског музеја Србије. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.09.2020 до 10.00  

часова.  

 

Наручилац ће, по пријему одређене 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 пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема.  

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 

истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и вратиће се 

понуђачу неотворена, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

 

Место, време и начин отварања понуда 

 

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда, спровешће се , одмах по истеку рока за подношење 

понуда,  17.09.2020. год. у 10.15 сати  у просторијама наручиоца у Београду, Трг Николе Пашића 11. 

Комисија ће након отварања понуда, извршити преглед и сачинити Запиник о отварању понуда.  

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда 

 

Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице, а активно могу учествовати само 

овлашћени предтавници понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају 

Комисији наручиоца поднети пуномоћје за учешће у поступку јавног отварања понуда.  Достављено 

пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат понуђача. 

 

Рок за доношење одлуке 

 

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети у законском року од 10 дана од дана отварања 

понуда. 
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Контакт 

 

Особа за контакт  у вези са позивом и конкурсном документацијом је Бојана Ристић Премовић,    e-mail : 

bojanaristicpremovic@gmail.com  

 


