Наручилац
ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ
11000 Београд, Трг Николе Пашића 11

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА


ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - (откуп музејских предмета)
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
број 37/1/2018


Датум и време:
Крајњи рок за достављање понуда:
Јавно отварање:

17. 05. 2018. године до 10,00 часова
17. 05. 2015. године у 10,15 часова

Мај, 2018. године
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 404-02-1685/18
од 25.04.2018.године о основаности примене преговарачког поступка; Одлуке о покретању
поступка јавне навбавке добара у преговарачког поступка без објављивања позива за
подношење понуда, деловодни број: 37/1-4/2018 од 30.04.2018. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку добара, деловодни број:37/1-5/2018 од 30.04.2018. године,
припремљена је:

подношење понуда, деловодни број: 37/1-4/2018 од 30.04.2018. године и Решења о образовању
комисије за јавну набавку добара, деловодни број:37/1-5/2018 од 30.04.2018. године,
припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добара (откуп музејских предмета) у преговарачком поступку без
објављивања позива за подношење понуда - број 37/1/2018

Конкурсна документација садржи:
Поглавље

Назив поглавља
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6
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упутство како се доказује испуњеност тих услова

21

IV

Kритеријуми за доделу уговора

22

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

23
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Образац понуде

28

VII

Образац струкутуре понуђене цене са упутством за попуњавање

51

VIII

Образац трошкова припреме понуде

52

IX

Образац изјаве о независној понуди

53

X

Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. Закона

54

XI

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

55

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке добара број 37/1/2018 су добра (музејски предмети).
2. Партије
Партија 1:
1. Тањир порцлан са племићким грбом, П – 18,7, цм
2. Посуда за прање руку, млечно стакло, укупна висина 11 цм
3. Зидни лимени тањир са приказом краља Александра Карађорђевића I на коњу (са пратећим
дописом), 20,5 цм (оштећен)
4. Фотографија г-ђе Ксеније Генчи (дев. Јагодић) у дрвеном раму са арт-деко апликацијама 10,3 x
19 цм.
5. Део столице (седиште), дрво, тканина, 47 x 41,5 цм.
6. Зидна лампа у сецесионистичком стилу, месинг, висина 28,8 цм.
7. Зидна лампа у необарокном стилу, месинг, висина 25 цм.
8. Сребрни свећњак са монограмом БА, 25,4 цм.
9. Војнички прибор за припрему јела у кожној кутији са више елемената, висина кутије 11 цм.
10. Тоалетни прибор Еlemerа (Велимира) Јагодића (комплет са огледалима, четкама, бочицама) –
кожна кутија са монограмом и круном 17 x 34,7 цм.
11. Столице Обреновића у неорококо стилу, дрво,сачуван стари мебл (2 комада).
12. Компас са кутијом (на којој је такође компас) димензије кутије 10,5 x 10,5 цм.
13. Шешир у кутији
14. Бојена литографија битке
15. Портрет Г. Родића, уље на платну

12. Компас са кутијом (на којој је такође компас) димензије кутије 10,5 x 10,5 цм.
13. Шешир у кутији
14. Бојена литографија битке
15. Портрет Г. Родића, уље на платну
16. Габријел Родић и принц Алберт на коњима, уље на платну
17. Аустро-угари (међу којима је и Јагодић) посматрају битку, 1917, уље на платну
18. Кофер са хигијенским прибором
19. Мидер
20. Аша
21. Коњска и опрема за фијакер
22. Портрет Велимира Јагодића са приказом двора, уље на платну
23. Корбач принца Алберта
24. Два бакрореза са приказом бана Јелачића
25. Три фотографије (Краљ Милан, краљица Наталија, Три ћерке – Милена, Милица и Стана)
26. Фотографија принца Алберта са уловом
27. Две спомен плакете битке у
28. Књига на српском Д. Дефоа, Робинзон Крусо, Будим 1799 оштећена
29. Српски часопис штампан у Будиму око 1822
30. Комплет од 8 књига Аустроугарска монархија (1892)
31. Мемоари маршала Мармонта – 1-9, (без књиге бр. 5)
32. Архивски материјал (Родићи, Јагодићи, Николићи) – 120 јединица
Партија 2:

1. Рељеф са приказом бисте аустријског цара и краља Србије (1719-1739),
Карла VI. Рељеф је изведен у мермеру
2. Средњовековна оловна ампула. Предмет је цео, са оштећењима у виду плићих или дубљих
бразготина и удубљења. Са обе стране ливене ампуле рељефно су приказане допојасне фигуре
светаца са углавном сачуваним сигнатурама. У питању је посебна и на нашим просторима врло
ретка врста предмета, којима је приписивана посебна заштитна моћ у средњем веку, па и
касније. У њима је чувано свето миро, односно, освећено уље, вода или вино
3.Бакарни новац скифат (Бела III)
4. Бакарни новац скифат (Бела III)
5. Бакарни новац (Бела III)
6. Бакарни новац (Бела III)
7. Бакарни новац (Бела III)
8. Денар (Бела III)
9. Денар (Бела III)
10. Денар (Бела IV)
11. Денар (Бела IV)
12. Денар (Бела IV)
13. Обол (Карло Роберт)
14. Денар (Лудвиг I)
15. Денар (Марија)
16. Денар (Фердинанд I)
17. Денар (Фердинанд I)
18. Денар (Фердинанд I)
19. Денар (Фердинанд I)
20. Денар (Фердинанд I)
21. Денар (Фердинанд I)
22. Денар (Матија II)
23. Денар (Фердинанд II)
24. Денар (Фердинанд II)
25. Денар (Фердинанд II)
26. Денар (Фердинанд II)
27. Денар (Фердинанд II)
28. Грош, фалсификат (Стефан Батори)
29. Грош, фалсификат (Стефан Батори)
30. Динар, дубровачки (XVII-XVIII век)
Партија 3:
1. Плакета са ликом ливца, легура вештачки патинирана, 30х 22,5цм, средина 20. Века,
2. Разгледница, акварел, Официрски дом
3. Разгледница, Паул Каспер, српски мотиви
4. Разгледница Београд, хотел на Авали
5. Разгледница, Крагујевац, краља Петра улица
6. Разгледница,Прњавор

3. Разгледница, Паул Каспер, српски мотиви
4. Разгледница Београд, хотел на Авали
5. Разгледница, Крагујевац, краља Петра улица
6. Разгледница,Прњавор
Партија 4:
1. Шпил од 52 карте са ликовима српских књижевника из 19. века, папир штампа, 6,5 х 10,2, пре
1904. год
2. Мини албум са аустроугарским владарским ликовима, метал, фотографија, 2,3х2,5цм.
3. Минијатурни манифест Првог светског рата, метал, папир, штампа, 2,2 х 2,4 цм
4. Сребрни јубиларни новац са ликом Ј. Б .Тита
5. Биста Карађорђа, Љ. Манчић
6. Чутура са 6 чашица са ликом Карађорђа, фабрика порцелана Зајечар
7. Зидно огледало у дуборезном раму, 40,5х34,5цм, 1918-1941
8. Таписерија са приказом Наполеона
9. KAZNENI zakon o zločinstvih, prestupcih i prekéršajih, naredbe o nadležnosti sudovah kaznenih i
red tiskovni od 27. Svibnja 1852. za cesarevinu austriansku.- (Uredovno priručno izdanje). - Beč : Iz
cesarsko-kraljevske dvorske i dèržavne štamparie, 1853. - 223, 223, [1] str. ; 22 cm
10. Заставица 1989., 600 година боја Косово, картон пресвучен платном,
11. Заставица 1389., Косово, картон пресвучен платном, 14 цм
12. Печатна плочица са грбом Краљевине Србије од месинг
13. Печатњак са печатном плочицом од месинга пречника 32 мм, У средишту печатног поља је
грб Народне Републике Србије, а около је ћирилични натпис у два реда: Народна Република
Србије / Врховни суд
14. Печатњак са печатном плочицом од месинга пречника 30 мм,у средишту печатног поља
изгравирана је петокрака, а около је дворедни ћирилични натпис: Социјалистички савез радног
народа Србије / Градски одбор – Нови Сад
15. Масивни печатњак са печатном плочицом од месинга пречника 42 мм, има четвороредни
двојезични натпис на српском и албанском језику подељен на две половине са осам звездица
петокрака у низу које деле двојезични натпис, четири изнад грба и четири испод грба. Натпис:
СР Србија – САП Косово / Покрајински секретаријат / за финансије / Приштина.
16. Печатњак са печатном плочицом од месинга пречника 32 мм,у средишту печатног поља је
грб СФРЈ са кружним латиничним натписом око грба у три реда: Jugoslovenska nacionalna
komisija / Međunarodna organizacija rada / Beograd
17. Позлаћени дугмићи за манжетне (2 ком) (плава кут.) (РВ ПВО ЈНА)
18. Позлаћени дугмићи за манжетне (ММ ЈНА) (2 ком) (плава кутија). Игла за кравату у блику
брода
19. Диплому Нишког савезног ловачког удружења на име Милете Ђ. Михаиловића из 1926.год.
20. Диплому Врњачке омладине, на име Милана Ч. Новаковића из 1934. год., копија дипломе
21. Диплому Удружења трговаца млека и млечних производа, на име Драгољуба Д. Лилића из
1932. године, копија дипломе
22. Диплому Сопственика радњи са млеком и млечним производима и „Здрављака“ за град
Београд, на име Лилић Д. Јевда из 1940. године, копија дипломе
23. Еснафско писмо на име Ђока Матић из 1881, копија еснафског писма
24. Слика краљевске породице из 1929. рад Ђорђа Чарапића Фусека, дим 26 х 19 цм, издање
томе Јовановића и Вујића
25. Плакат краљевска породица, рад Ђорђа Чарапића Фусека, дим 43 х 33 цм, издање
Књижарнице Томе Јовановић и Вујића, штампано у штампарији Вацлава Најберта у Прагу
26. Разгледнице и дописнице, преписка Милана Грола са сестром Мари Бурмаз, из 1901.године,
када Милан Грол боравио у Паризу.
27. Мапа цртежа омладинаца радних бригада са изградње пруге Шамац-Сарајево из 1947. год.
28. Штампана мапа цртежа студената београдске и загребачке Академије ликовних уметности,
Брчко-Бановићи , издање Централног вијећа народне омладине Југославије, 1946 (37 листова)
29. Две карикатуре: аутопортрет Мије Алексића и његов рад портрет
глумца Викротовића
Партија 5:
1. Политика, 12.јануар 1904., Година I, број 1
2. Печатњак је изливен у комаду дршка и печатна плочица су од месинга укупне висине 48 мм.,
пречник печатне плочице је 22 мм. у средишту се налази монограм сачињен од преплета
почетних ћириличних слова имена, презимена и псеудонима свог власника,
Партија 6:
1. СВЕТО писмо Старога и Новога завјета / превео Стари завјет Ђ. Даничић ;Нови завјет
превео Вук Стеф. Караџић. – У Биограду : Британско и инострано библијско друштво, 1868
(Пешта : Штампарија Хорњанскога и Трегера), 242 str. ; 25 cm. Књига има печат Стевана
Стратимировића
Партија 7:

превео Вук Стеф. Караџић. – У Биограду : Британско и инострано библијско друштво, 1868
(Пешта : Штампарија Хорњанскога и Трегера), 242 str. ; 25 cm. Књига има печат Стевана
Стратимировића
Партија 7:
1. Албум (жуте боје) са дописним картама из Првог св. рата (200 ком.)
2. Албум (беле боје) са разгледницама из Првог св. рата (200 ком.)
3. Група разгледница из Првог светског рата (198 комада)
4. Албум са документима (писма, коверте, дописи, реверси, писмо краљице Наталије, писмо
Богдана Поповића, укупно 118 комада)
5. Група разних војних и географских мапа из Првог и Другог светског рата (укупно: 17 ком.)
6. Група немачких војних мапа, ратно стање на фронтовима 28.8 – 10.9. 1914. год (12 комада)
7. Група немачких војних мапа, ратно стање на фронтовима током августа 1914. године,
штампано 1926. године (12 комада)
8. Илија Ђукановић - албум са документима (фотографије, писма, укупно 70 докумената)
9. Стефан (Стево) Стефановић – 28 свезака дневника, вођеног између 28. августа 1915. и 19.
фебруара 1919. године
10. Стефан (Стево) Стефановић – 20 докумената о његовом животу (војна документа, пасоши,
легитимације, постављења, итд.)
11. Миливоје Николајевић – албум са документима (писма и коверте, укупно: 120 докумената)
12. Миливоје Николајевић – албум са документима (писма и коверте, укупно: 120 докумената)
13. Ђорђе Јеленић – албум са документима (архивалије, писма, коверте, рачуни, укупно: 118
докумената)
14. Велики албум са акцијама и обвезницама домаћих банака (укупно: 76 акција)
15. Мали албум са акцијама и обвезницама (укупно: 107 акција)
16. Албум са банкарским меницама (укупно: 121 меница)
17. Албум са банкарским меницама (укупно: 58 меница)
Партија 8:
1. Пословно писмо Велимира Мирковића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (19.1.1909,
Жабари)
2. Пословно писмо Јање Ђорђевића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (6.1.1909, Смедерево)
3. Пословно писмо Јање Ђорђевића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (5.1.1909, Смедерево)
4. Пословно писмо Јање Ђорђевића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (3.1.1909, Смедерево)
5. Списак дужника на дан 19.1.1909. године („И. Бајлони и Синови“) 400,00 динара
6. Пословно писмо Јање Ђорђевића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (8.1.1909, Смедерево)
7. Пословно писмо Јована Кинцеле упућено на „И. Бајлони и Синови“ (14.1.1909, Јагодина)
8. Пословно писмо Јована Кинцеле упућено на „И. Бајлони и Синови“ (7.1.1909, Јагодина)
9. Пословно писмо М. Аврамовића упућено на„И. Бајлони и Синови“ (2.1.1909, Петровац)
10. Пословно писмо М. Аврамовића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (2.1.1909, Петровац)
11. Пословно писмо Михајла Ј. Букумировића из Пожаревца (16.1.1909.)
12. Пословно писмо Митка Рајковића упућено на име Јерослава Бајлонија (23.1.1909,
Пожаревац)
13. Пословно писмо трговаца Андрејевића и Пејића упућено на „И. Бајлони и Синови“
(7.6.1909, Пожаревац)
14. Обавештење Милутина Обрадовића да је отворио гвожђарску радњу (без датума,
Пожаревац). Припадало породици Бајлони
15. Пословно писмо Драгана Ранковића, адвоката, упућено на„И. Бајлони и Синови“ (9.1.1909,
Пожаревац)
16. Пословно писмо Владе Белосавића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (7.1.1909,
Пожаревац)
17. Пословно писмо Београдске пословне задруге, упућено Јерославу Бајлонију (28.1.1909.)
18. Банкарска меница од 6500 динара у житу, „И. Бајлони и Синови“ (1.10.1907, Пожаревац)
19. Дописна карта за Јерослава Бајлонија (14.11.1907. Пожаревац)
20. Дописна карта за „И. Бајлони и Синови“ од браће Павловић(20.11.1907. Пожаревац)
21. Дописна карта за „И. Бајлони и Синови“ од браће Павловић(30.10.1907. Пожаревац)
22. Дописна карта за И. Бајлонија (17.11.1907. Пожаревац)
23. Дописна карта за „И. Бајлони и Синови“ од Миливоја Ђ. (31.1.1909. Београд)
24. Писмо за Игњата Бајлонија (26.9.1869, Беч)

21. Дописна карта за „И. Бајлони и Синови“ од браће Павловић(30.10.1907. Пожаревац)
22. Дописна карта за И. Бајлонија (17.11.1907. Пожаревац)
23. Дописна карта за „И. Бајлони и Синови“ од Миливоја Ђ. (31.1.1909. Београд)
24. Писмо за Игњата Бајлонија (26.9.1869, Беч)
25. Доисна карта за К. Бајлонија (2.7.1896.)
26. Чланска књижица за библиотеку у Малим Црнићима, непопуњена (1903, Пожаревац)
27. Писмо Антона Бајлонија (9.8.1869, Мало Црниће крај Пожаревца)
28. Писмо Антона Бајлонија (25.9.1869, Мало Црниће крај Пожаревца)
29. Писмо на чешком језику (друга половина 19. века)
30. Пословно писмо „И. Бајлони и Синови“ (1880, Београд)
31. Писмо на чешком (Праг, 1885. год)
32. Писмо на чешком, са утиснутим рељефом (без датума,
друга половина 19. века)
33. Писмо на чешком, са фотографијом на папиру (1885. год, Лајпциг)
34. Писмо на чешком, са утиснутим жигом (1884. година)
35. Писмо на чешком, са утиснутим жигом, на зеленом
украсном папиру (1884. година)
36. Писмо на чешком (Праг, 21.3.1888. год)
37. Породично писмо породице Бајлони (10.6.1895, Пардубице)
38. Писмо упућено породици Бајлони (18.11.1900, Београд)
39. Телеграм за Јерослава Бајлонија (21.11.1905. Књажевац)
40. Биланс касе цркве општине М. Црничке од 1.10. до 31.12.1894. и целу 1895. годину
41. Реверс на трубу са потписом Антона Бајлонија (10.4.1895. Мало Црниће)
42. Списак реовних чланова Мало-црнићке савезне стрељачке дружине за 1895. годину
43. Годишњи рачун Мало-црнићке савезне стрељачке дружине за 1895. годину
44. Реверс на три пушке, потписао Антон Бајлони (10.4.1895. Мало Црниће)
45. Рачун из лончарско-гвожђарске радње Богдана Ђорића за Игњата Бајлонија (Пожаревац,
1876.)
46. Рачун из лончарско-гвожђарске радње Богдана Ђорића за Игњата Бајлонија (Пожаревац,
фебруар 1876.)
47. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (18.1.1888.
Пожаревац)
48. Рачун Станоја Марковића (24.2.1877. Касидоље)
49. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (4.4.1877. Пожаревац)
50. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (8.7.1877. Пожаревац)
51. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (26.3.1877.
Пожаревац)
52. Рачун од Димитрија Јовановића на име Игњата Бајлонија (19.7.1877, Београд)
53. Рачун из трговине М. Бранковића и Н. Вулковића на име Антона Бајлонија (15.7.1877,
Београд)
54. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (31.5.1877.
Пожаревац)
55. Декларација за поштанксе пакете (30.6.1907, Београд)
56. Признаница стоваришта соли на име Игњата Бајлонија (4.9.1907, Смедерево)
57. Потврда за подизање пријема пошиљке на име Јерослава Бајлонија (без датума)
58. Признаница стоваришта соли на име Игњата Бајлонија (7.8.1907, Смедерево)
59. Признаница за плаћени телефон на име Бајлони (10.6.1907, Пожаревац)
60. Апотекарски рачун за бензин, на име Катарину Бајлони (20.9.1907. Мало Црниће)
61. Признаница за плаћени телефон на име Бајлони (10.5.1907, Пожаревац)
62. Признаница за плаћени телефон на име Бајлони (22.6.1907, Пожаревац)
63. Признаница за плаћени телефон на име Бајлони (28.6.1907, Пожаревац)
64. Признаница за плаћени телефон на име Бајлони (17.6.1907, Пожаревац)
65. Рачун из лончарско-гвожђарске радње Богдана Ђорића за Игњата Бајлонија (Пожаревац,
21.1 1876.)
66. Пословно писмо од Миливоја Милосављевића за Јарослава Бајлонија (3.11.1907. Петровац)
67. Признаница Српске државне железнице на име И. Бајлонија (17.11.1907.)
68. Пословно писмо од Алексе Јовљновића за „И. Бајлони и Синови“ (15.11.1907, Велико
Градиште)
69. Пословно писмо од Михајла Митровића за „И. Бајлони и Синови“ (13.11.1907, Мајданпек)
70. Пословно писмо Моравске штедионице за „И. Бајлони и Синови“ (1.11.1907.)
71. Пословно писмо Јована Кинцеле упућено на „И. Бајлони и Синови“ (13.11.1907, Јагодина)
72. Рачунски извештај дашчаркско-гвожђарске радње Мате Павловића за „И. Бајлони и
Синови“ (28.8.1907. Пожаревац)
73. Рачун дашчаркско-гвожђарске радње Мате Павловића за „И. Бајлони и Синови“ (28.8.1907.
Пожаревац)
74. Рачун Петра Вајлингера на име Јарослава Бајлонија (6.12.1902. Фехертемплом, АустроУгарска)
75. Признаница Пожаревачке штедионице (30.6.1907.)
76. Рачун „И. Бајлони и Синови“ (22.1.1907. Београд)

Пожаревац)
74. Рачун Петра Вајлингера на име Јарослава Бајлонија (6.12.1902. Фехертемплом, АустроУгарска)
75. Признаница Пожаревачке штедионице (30.6.1907.)
76. Рачун „И. Бајлони и Синови“ (22.1.1907. Београд)
77. Рачун дашчаркско-гвожђарске радње Мате Павловића за „И. Бајлони и Синови“ (13.1.1907.
Пожаревац)
78. Рачун дашчаркско-гвожђарске радње Мате Павловића за „И. Бајлони и Синови“ (4.1.1907.
Пожаревац)
79. Рачун подно-мануфактурне радње Филипа Пантића за „И. Бајлони и Синови“ (26.6.1907.
Пожаревац)
80. Рачун обућарске радње Васе Ранковића за „И. Бајлони и Синови“ (5.6.1907. Пожаревац)
81. Рачун за Јарослава Бајлонија (1.6.1907, Пожаревац)
82. Рачун дашчарске радње Марковића и Николајевића за „И. Бајлони и Синови“ (1.5.1907.
Пожаревац)
83. Рачун гвожђарске радње Косте Обрадовића за „И. Бајлони и Синови“ (27.5.1907.
Пожаревац)
84. Рачун „И. Бајлони и Синови“ (27.2.1907. Београд)
85. Рачун Глише Андрејевића за „И. Бајлони и Синови“ (9.3.1907, Београд)
86. Рачун Ђорђа Наумовића за „И. Бајлони и Синови“ (27.1.1907, Пожаревац)
87. Рачун Петра Топаловића за „И. Бајлони и Синови“ (2.1.1908, Крагујевац)
88. Рачун фирме Андрејевић и Панајотовић за „И. Бајлони и Синови“ (7.4.1932, Пожаревац)
89. Новине „Грађанин“, 25.7.1935. год, бр. 59 са умрлицом Игњата Ј. Бајлонија
Партија 9:
1. Дневник Милојка Лешјанина ( 183-1896), генерала, министра војног
и начелника Главног генералштаба. Дим: 8,2х13,4цм.
2. Фотографија прославе чиновника Министарства иностраних послова, поводом
постављења нашег знаменитог писца Иве Андрића, на дужност Краљевог посланика
у Берлину. Фотографија је настала у Београду, 1939.г.
3. Милан А. Медовић у хусарској униформи, фотографија Милана Јовановића, сепија, каширана
на паспарту с меморандумом фотографа, Београд, 1889; димензије: 21 х 13,6 (17,5 х 13) цм
4. Милан А. Медовић, вињетитани портрет у дипломатској униформи, фотографија бугарског
дворског фотографа Ивана Л. Карастојанова, каширана на паспарту с меморандумом
фотографа, Софија око 1890; димензије: 16,3 х 10,9 (13,3 х 10,4) цм
5. Милан А. Медовић у дипломатској униформи с ордењем на грудима, колорисана фотографија
атељеа Рудолфа Крзинанека, каширана на паспарту с меморандумом атељеа, Беч, 1892;
димензије: 16,5 х 11 цм

6. Милан А. Медовић, колорисана фотографија, рад бечког дворског фотографа Адела (Adèle),
каширана на паспарту с меморандумом атељеа, Беч, око 1880; димензије: 14,2 х 10,4 (14,2 х 10)
7. Михаило Илић, фотографија Милана Јовановића, дворског фотографа,каширана на паспарту
с меморандумом фотографа, Београд, око 1890; димензије: 16,5 х 10,8 (14 х 10,3)
8. Ж. Барловац, фотографија атељеа Ад. Браун, сепија, каширана на паспарту с меморандумом
атељеа, Париз, 1890; димензије: 16,5 х 10,8 (14,3 х 9,8) цм
9. Потпуковник Мирко Наумовић, командант пука у Зајечару,фотографија Милана Јовановића,
дворског фотографа, каширана на паспарту с меморандумом атељеа, Београд, 1909; димензије:
16,5х10,3 (14х10,4) цм 
Партија 10:
1. Стенографске белешке народне скупштине Краљевине Србије, од 28. августа до 9. октобра
1916. године, од 42 до 68. састанка одржаног на Крфу. Штампано у Државној штампарији
Краљевинe Србије на Крфу, 1918. Дим: 25,5х32,7цм
2. Стенографске белешке народне скупштине Краљевине Србије, од 212.фебруара до14 априла
1918. године, од 69 до 95. састанка одржаног на Крфу. Штампано у Државној штампарији
Краљевине Србије на Крфу, 1918. Дим: 25,5х32,7цм
Партија 11:
1. Фотографију партизанске чете из Млиништа 1942
2. Копије фотографија четника (4 ком.)
3. Копије фотографија страдања нашег народа од немачког окупатора (4 ком.)
4. Копије фотографија партизанских војника приликом ослобођења од окупатора (4 ком.)
5. Копије фотографија мартовских демонстрација у Ужицу (3 ком.) 1941.г.
6. Високи официри ЈНА у мировним мисијама 50-тих година (4 ком.)
Партија 12:
1-139. Прстење, 139 комада (1.600,00 дин./ком.) од којих су два од сребра, један од кости, док су
остали ливени у бронзи, у хронолошком распону од римског до позно средњовековног периода
140. Камено сечиво
141. Камени врх копља

1-139. Прстење, 139 комада (1.600,00 дин./ком.) од којих су два од сребра, један од кости, док су
остали ливени у бронзи, у хронолошком распону од римског до позно средњовековног периода
140. Камено сечиво
141. Камени врх копља
142. Камени врх стреле
143. Огрлица
144. Огрлица
145. Керамичка посуда
146. Керамичка посуда
147. Керамичка посуда
148. Гвоздени нож
149. Бронзани лист
150. Керамички жижак
151. Бронзана игла
152. Бронзана игла
153. Бронзана игла
154. Бронзани привезак
155. Огрлица
156. Гвоздена фибула
157. Гвоздена фибула
158. Плочаста фибула
159. Цикада фибула
160. Мед. инструмент
161. Мед. инструмент
162. Мед. инструмент
163. Мед. инструмент
164. Мед. инструмент
165. Мед. инструмент
166. Мед. инструмент
167. Керамички лонац
168. Диплома Друштва Слога, пожаревачких занатлија и радника за помагање својих чланова у
болести смрти и изнемоглости на име Живка и Ивана Цвијића од 7. марта 1931. године, дим: 39
х 54 цм, каширана на картон, литографисана у радионици Петра Марковића у Београду

Партија 13:
1. Портрет сликара Марклена Мојсијенка, као партизана, рад Мајде Курник, уље на лесониту,
ди: 40х 33цм
2. Цртежи Мајде Курник : из времена обнове земље са радних акција - 26 комада, 20 ком цртежа
из времена НОБ-а који се односе на избеглице, 3 комада која се односе на заробљенике,
54 комада из Народно ослободилачке борбе и боравка у Партизанима
3. Цртежи Марклена Мојсијенка који се односе на обнову земље и радне акције - 30 комада
4. Цртежи Марклена Мојсијенка који се односе на Партизане, 14 комада
Партија 14:
1. Чаура висине 27 цм, украшена флоралним мотивима
2. Чаура висине 27,5цм, украшена флоралним мотивима
3. Чаура висине 27,8 цм, украшена флоралним мотивимa
4. Чаура висине 12 цм, украшена искуцавањеm
5. Чаура висине 11 цм, украшена флоралним мотивима
Партија 15:
1.Литија, Пирот, око 1913, фотографија атељеа Дон Абраванел и Исаковић, Димензије: 30х36
(15,8х23) цм
2. Мало дете у белој хаљиници, фотографија атељеа Кениг, око 1890. Димензије: 10,5х6,5
(9,3х6,4) цм
3. Мајка с дететом у крилу, фотографија Иштвана Олдала, Велики Бечкерек, око 1880
4. Два дечака, Миодраг Јевтић и Милутин Глигоријевић, фотографија атељеа Кениг, Београд,
око 1900. Димензије: 10,7х6,7 (8,4х5,6)
5. Млада жена у српској грађанској ношњи, фотографија Леополда Кенига, Београд, око 1880.
Димензије: 10,7х6,7 (8,9х6,1)
6. Тихомир Антонијевић, студент; фотографија Лазара Ђорђевића, Зајечар, око 1900.
Димензије: 11х7 (8,9х6,1)
7. Тихомир Антонијевић с пријатељем, фотографија Лазара Ђорђевића, Зајечар, око 1905.
Димензије: 10,8х6,9 (8,4х5,8)
8. Епископ Доментијан (световно име Драгутин Поповић, 1872-1913), фотографија атељеа К.
Недељковића, Ниш, око 1910., димензије: 16,8х10,9 (13,8х9,5)

7. Тихомир Антонијевић с пријатељем, фотографија Лазара Ђорђевића, Зајечар, око 1905.
Димензије: 10,8х6,9 (8,4х5,8)
8. Епископ Доментијан (световно име Драгутин Поповић, 1872-1913), фотографија атељеа К.
Недељковића, Ниш, око 1910., димензије: 16,8х10,9 (13,8х9,5)
9. Капетан Лујо Ловрић у униформи с ордењем на грудима. Димензије: 13,8х8,8 цм
10. Група медицинских сестара и болничког особља Моравске сталне
војне болнице у Нишу за време Балканских ратова; фотографија Јосифа Ђ. Гуелмина.
Димензије: 10,7х16,5 (9,6х14,3)
11. Браћа, фотографија Р. Гатера, Земун, око 1900.Димензије: 9,4х6,5 (9,3х8,9)
12. Свештеник с породицом, фотографија Ивана Ј. Стојковића, Нови Сад, око 1910. Димензије:
14,8х10,6 (14х9,7)
13. Венчани пар, фотографија Спире Димитријевићам Ниш, око 1910. Димензије: 16,5х10,5
(15х10,1)
14. Брачни пар, фотографија Спире Димитријевића, Ниш, око 1910. Димензије: 16,5х10,5
(14,7х10,1)
15. Управа Кола српских сестара, Београд, око 1910.Димензије: 12,8х17,9
16. Брачни пар, Земун, око 1900; фотографија Рудолфа Гатера,урамљена у дрвени рам.
Димензије: 19,7х13,8
17. Свештеник са супругом и дететом, око 1890.Фотографија урамљена у дрвени рам, димензија:
11х8,5 цм
18. „Управа нишке Женске подружнице“, 1936. (подружница Београдског Женског друштва);
фотографија атељеа С. Димитријевића. Фотографија је каширана на паспарту димензија:
31,2х35,8 (22,3х28,2)
19. Ж. Антонијевић, чланица нишке подружнице Женског друштва, око 1910. Димензије:
27,5х17,4 цм
20. Управа Кола српских сестара у Нишу 1922; фотографија Сотира К. Недељковића.
Димензије: 27,8х33,4 (22,8х29) цм
21. Спомен-слика ученика 1. разреда с учитељицом Маром Манојловић, око 1910. Димензије:
30х35 (17,3х23)
22. Матуранти Српске велике гимназије карловачке 1912./13.Табло фотографија, димензија:
30,2х40 (26,4х31) цм
23. Пљеваљски трговци браћа Ђорђе и Лазар Шећеровић с породицом и групом угледних и
имућних Пљевљака 1903. Димензије: 20х26,2 цм
24. Спомен на 1917 - Ћилим са утканим хералдичким симболима: грбом краљевског дома
Карађорђевића у средини и српским грбом у угловима. Ту су још и иницијали „Љ. С.“ и година
„1917.год.Фотографија је каширана на паспарту димензија 30х35,7 (16,3х22,5) цм.
25. Албум фотографија који је припадао др Станојлу Вукчевићу (село Јасиковица,1850–
Београд,1933), димензије албума: 28,5х22цм

Назив и ознака из општег речника набавки:
92520000 Музејске услуге и услуге очувања историјских места и грађевина

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 бр. 37/1/2018, , понуђачи треба
да испоруче предмете са следећим карактеристикама :
Партија 1:
33. Тањир порцлан са племићким грбом, П – 18,7, цм
34. Посуда за прање руку, млечно стакло, укупна висина 11 цм
35. Зидни лимени тањир са приказом краља Александра Карађорђевића I на коњу (са пратећим
дописом), 20,5 цм (оштећен)
36. Фотографија г-ђе Ксеније Генчи (дев. Јагодић) у дрвеном раму са арт-деко апликацијама 10,3
x 19 цм.
37. Део столице (седиште), дрво, тканина, 47 x 41,5 цм.
38. Зидна лампа у сецесионистичком стилу, месинг, висина 28,8 цм.
39. Зидна лампа у необарокном стилу, месинг, висина 25 цм.
40. Сребрни свећњак са монограмом БА, 25,4 цм.
41. Војнички прибор за припрему јела у кожној кутији са више елемената, висина кутије 11 цм.
42. Тоалетни прибор Еlemerа (Велимира) Јагодића (комплет са огледалима, четкама, бочицама) –
кожна кутија са монограмом и круном 17 x 34,7 цм.
43. Столице Обреновића у неорококо стилу, дрво,сачуван стари мебл (2 комада).
44. Компас са кутијом (на којој је такође компас) димензије кутије 10,5 x 10,5 цм.
45. Шешир у кутији
46. Бојена литографија битке
47. Портрет Г. Родића, уље на платну
48. Габријел Родић и принц Алберт на коњима, уље на платну
49. Аустро-угари (међу којима је и Јагодић) посматрају битку, 1917, уље на платну
50. Кофер са хигијенским прибором
51. Мидер
52. Аша
53. Коњска и опрема за фијакер
54. Портрет Велимира Јагодића са приказом двора, уље на платну
55. Корбач принца Алберта
56. Два бакрореза са приказом бана Јелачића
57. Три фотографије (Краљ Милан, краљица Наталија, Три ћерке – Милена, Милица и Стана)
58. Фотографија принца Алберта са уловом
59. Две спомен плакете битке у
60. Књига на српском Д. Дефоа, Робинзон Крусо, Будим 1799 оштећена
61. Српски часопис штампан у Будиму око 1822
62. Комплет од 8 књига Аустроугарска монархија (1892)
63. Мемоари маршала Мармонта – 1-9, (без књиге бр. 5)
64. Архивски материјал (Родићи, Јагодићи, Николићи) – 120 јединица
Партија 2:

1. Рељеф са приказом бисте аустријског цара и краља Србије (1719-1739),
Карла VI. Рељеф је изведен у мермеру
2. Средњовековна оловна ампула. Предмет је цео, са оштећењима у виду плићих или дубљих
бразготина и удубљења. Са обе стране ливене ампуле рељефно су приказане допојасне фигуре
светаца са углавном сачуваним сигнатурама. У питању је посебна и на нашим просторима врло
ретка врста предмета, којима је приписивана посебна заштитна моћ у средњем веку, па и
касније. У њима је чувано свето миро, односно, освећено уље, вода или вино
3.Бакарни новац скифат (Бела III)
4. Бакарни новац скифат (Бела III)
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3.Бакарни новац скифат (Бела III)
4. Бакарни новац скифат (Бела III)
5. Бакарни новац (Бела III)
6. Бакарни новац (Бела III)
7. Бакарни новац (Бела III)
8. Денар (Бела III)
9. Денар (Бела III)
10. Денар (Бела IV)
11. Денар (Бела IV)
12. Денар (Бела IV)
13. Обол (Карло Роберт)
14. Денар (Лудвиг I)
15. Денар (Марија)
16. Денар (Фердинанд I)
17. Денар (Фердинанд I)
18. Денар (Фердинанд I)
19. Денар (Фердинанд I)
20. Денар (Фердинанд I)
21. Денар (Фердинанд I)
22. Денар (Матија II)
23. Денар (Фердинанд II)
24. Денар (Фердинанд II)
25. Денар (Фердинанд II)
26. Денар (Фердинанд II)
27. Денар (Фердинанд II)
28. Грош, фалсификат (Стефан Батори)
29. Грош, фалсификат (Стефан Батори)
30. Динар, дубровачки (XVII-XVIII век)
Партија 3:
1. Плакета са ликом ливца, легура вештачки патинирана, 30х 22,5цм, средина 20. Века,
2. Разгледница, акварел, Официрски дом
3. Разгледница, Паул Каспер, српски мотиви
4. Разгледница Београд, хотел на Авали
5. Разгледница, Крагујевац, краља Петра улица
6. Разгледница,Прњавор
Партија 4:
1. Шпил од 52 карте са ликовима српских књижевника из 19. века, папир штампа, 6,5 х 10,2, пре
1904. год
2. Мини албум са аустроугарским владарским ликовима, метал, фотографија, 2,3х2,5цм.
3. Минијатурни манифест Првог светског рата, метал, папир, штампа, 2,2 х 2,4 цм
4. Сребрни јубиларни новац са ликом Ј. Б .Тита
5. Биста Карађорђа, Љ. Манчић
6. Чутура са 6 чашица са ликом Карађорђа, фабрика порцелана Зајечар
7. Зидно огледало у дуборезном раму, 40,5х34,5цм, 1918-1941
8. Таписерија са приказом Наполеона
9. KAZNENI zakon o zločinstvih, prestupcih i prekéršajih, naredbe o nadležnosti sudovah kaznenih i
red tiskovni od 27. Svibnja 1852. za cesarevinu austriansku.- (Uredovno priručno izdanje). - Beč : Iz
cesarsko-kraljevske dvorske i dèržavne štamparie, 1853. - 223, 223, [1] str. ; 22 cm
10. Заставица 1989., 600 година боја Косово, картон пресвучен платном,
11. Заставица 1389., Косово, картон пресвучен платном, 14 цм
12. Печатна плочица са грбом Краљевине Србије од месинг
13. Печатњак са печатном плочицом од месинга пречника 32 мм, У средишту печатног поља је
грб Народне Републике Србије, а около је ћирилични натпис у два реда: Народна Република
Србије / Врховни суд
14. Печатњак са печатном плочицом од месинга пречника 30 мм,у средишту печатног поља
изгравирана је петокрака, а около је дворедни ћирилични натпис: Социјалистички савез радног
народа Србије / Градски одбор – Нови Сад
15. Масивни печатњак са печатном плочицом од месинга пречника 42 мм, има четвороредни
двојезични натпис на српском и албанском језику подељен на две половине са осам звездица
петокрака у низу које деле двојезични натпис, четири изнад грба и четири испод грба. Натпис:
СР Србија – САП Косово / Покрајински секретаријат / за финансије / Приштина.
16. Печатњак са печатном плочицом од месинга пречника 32 мм,у средишту печатног поља је
грб СФРЈ са кружним латиничним натписом око грба у три реда: Jugoslovenska nacionalna
komisija / Međunarodna organizacija rada / Beograd
17. Позлаћени дугмићи за манжетне (2 ком) (плава кут.) (РВ ПВО ЈНА)
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17. Позлаћени дугмићи за манжетне (2 ком) (плава кут.) (РВ ПВО ЈНА)
18. Позлаћени дугмићи за манжетне (ММ ЈНА) (2 ком) (плава кутија). Игла за кравату у блику
брода
19. Диплому Нишког савезног ловачког удружења на име Милете Ђ. Михаиловића из 1926.год.
20. Диплому Врњачке омладине, на име Милана Ч. Новаковића из 1934. год., копија дипломе
21. Диплому Удружења трговаца млека и млечних производа, на име Драгољуба Д. Лилића из
1932. године, копија дипломе
22. Диплому Сопственика радњи са млеком и млечним производима и „Здрављака“ за град
Београд, на име Лилић Д. Јевда из 1940. године, копија дипломе
23. Еснафско писмо на име Ђока Матић из 1881, копија еснафског писма
24. Слика краљевске породице из 1929. рад Ђорђа Чарапића Фусека, дим 26 х 19 цм, издање
томе Јовановића и Вујића
25. Плакат краљевска породица, рад Ђорђа Чарапића Фусека, дим 43 х 33 цм, издање
Књижарнице Томе Јовановић и Вујића, штампано у штампарији Вацлава Најберта у Прагу
26. Разгледнице и дописнице, преписка Милана Грола са сестром Мари Бурмаз, из 1901.године,
када Милан Грол боравио у Паризу.
27. Мапа цртежа омладинаца радних бригада са изградње пруге Шамац-Сарајево из 1947. год.
28. Штампана мапа цртежа студената београдске и загребачке Академије ликовних уметности,
Брчко-Бановићи , издање Централног вијећа народне омладине Југославије, 1946 (37 листова)
29. Две карикатуре: аутопортрет Мије Алексића и његов рад портрет
глумца Викротовића
Партија 5:
1. Политика, 12.јануар 1904., Година I, број 1
2. Печатњак је изливен у комаду дршка и печатна плочица су од месинга укупне висине 48 мм.,
пречник печатне плочице је 22 мм. у средишту се налази монограм сачињен од преплета
почетних ћириличних слова имена, презимена и псеудонима свог власника,
Партија 6:
1. СВЕТО писмо Старога и Новога завјета / превео Стари завјет Ђ. Даничић ;Нови завјет
превео Вук Стеф. Караџић. – У Биограду : Британско и инострано библијско друштво, 1868
(Пешта : Штампарија Хорњанскога и Трегера), 242 str. ; 25 cm. Књига има печат Стевана
Стратимировића
Партија 7:
1. Албум (жуте боје) са дописним картама из Првог св. рата (200 ком.)
2. Албум (беле боје) са разгледницама из Првог св. рата (200 ком.)
3. Група разгледница из Првог светског рата (198 комада)
4. Албум са документима (писма, коверте, дописи, реверси, писмо краљице Наталије, писмо
Богдана Поповића, укупно 118 комада)
5. Група разних војних и географских мапа из Првог и Другог светског рата (укупно: 17 ком.)
6. Група немачких војних мапа, ратно стање на фронтовима 28.8 – 10.9. 1914. год (12 комада)
7. Група немачких војних мапа, ратно стање на фронтовима током августа 1914. године,
штампано 1926. године (12 комада)
8. Илија Ђукановић - албум са документима (фотографије, писма, укупно 70 докумената)
9. Стефан (Стево) Стефановић – 28 свезака дневника, вођеног између 28. августа 1915. и 19.
фебруара 1919. године
10. Стефан (Стево) Стефановић – 20 докумената о његовом животу (војна документа, пасоши,
легитимације, постављења, итд.)
11. Миливоје Николајевић – албум са документима (писма и коверте, укупно: 120 докумената)
12. Миливоје Николајевић – албум са документима (писма и коверте, укупно: 120 докумената)
13. Ђорђе Јеленић – албум са документима (архивалије, писма, коверте, рачуни, укупно: 118
докумената)
14. Велики албум са акцијама и обвезницама домаћих банака (укупно: 76 акција)
15. Мали албум са акцијама и обвезницама (укупно: 107 акција)
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15. Мали албум са акцијама и обвезницама (укупно: 107 акција)
16. Албум са банкарским меницама (укупно: 121 меница)
17. Албум са банкарским меницама (укупно: 58 меница)
Партија 8:
1. Пословно писмо Велимира Мирковића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (19.1.1909,
Жабари)
2. Пословно писмо Јање Ђорђевића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (6.1.1909, Смедерево)
3. Пословно писмо Јање Ђорђевића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (5.1.1909, Смедерево)
4. Пословно писмо Јање Ђорђевића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (3.1.1909, Смедерево)
5. Списак дужника на дан 19.1.1909. године („И. Бајлони и Синови“) 400,00 динара
6. Пословно писмо Јање Ђорђевића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (8.1.1909, Смедерево)
7. Пословно писмо Јована Кинцеле упућено на „И. Бајлони и Синови“ (14.1.1909, Јагодина)
8. Пословно писмо Јована Кинцеле упућено на „И. Бајлони и Синови“ (7.1.1909, Јагодина)
9. Пословно писмо М. Аврамовића упућено на„И. Бајлони и Синови“ (2.1.1909, Петровац)
10. Пословно писмо М. Аврамовића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (2.1.1909, Петровац)
11. Пословно писмо Михајла Ј. Букумировића из Пожаревца (16.1.1909.)
12. Пословно писмо Митка Рајковића упућено на име Јерослава Бајлонија (23.1.1909,
Пожаревац)
13. Пословно писмо трговаца Андрејевића и Пејића упућено на „И. Бајлони и Синови“
(7.6.1909, Пожаревац)
14. Обавештење Милутина Обрадовића да је отворио гвожђарску радњу (без датума,
Пожаревац). Припадало породици Бајлони
15. Пословно писмо Драгана Ранковића, адвоката, упућено на„И. Бајлони и Синови“ (9.1.1909,
Пожаревац)
16. Пословно писмо Владе Белосавића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (7.1.1909,
Пожаревац)
17. Пословно писмо Београдске пословне задруге, упућено Јерославу Бајлонију (28.1.1909.)
18. Банкарска меница од 6500 динара у житу, „И. Бајлони и Синови“ (1.10.1907, Пожаревац)
19. Дописна карта за Јерослава Бајлонија (14.11.1907. Пожаревац)
20. Дописна карта за „И. Бајлони и Синови“ од браће Павловић(20.11.1907. Пожаревац)
21. Дописна карта за „И. Бајлони и Синови“ од браће Павловић(30.10.1907. Пожаревац)
22. Дописна карта за И. Бајлонија (17.11.1907. Пожаревац)
23. Дописна карта за „И. Бајлони и Синови“ од Миливоја Ђ. (31.1.1909. Београд)
24. Писмо за Игњата Бајлонија (26.9.1869, Беч)
25. Доисна карта за К. Бајлонија (2.7.1896.)
26. Чланска књижица за библиотеку у Малим Црнићима, непопуњена (1903, Пожаревац)
27. Писмо Антона Бајлонија (9.8.1869, Мало Црниће крај Пожаревца)
28. Писмо Антона Бајлонија (25.9.1869, Мало Црниће крај Пожаревца)
29. Писмо на чешком језику (друга половина 19. века)
30. Пословно писмо „И. Бајлони и Синови“ (1880, Београд)
31. Писмо на чешком (Праг, 1885. год)
32. Писмо на чешком, са утиснутим рељефом (без датума,
друга половина 19. века)
33. Писмо на чешком, са фотографијом на папиру (1885. год, Лајпциг)
34. Писмо на чешком, са утиснутим жигом (1884. година)
35. Писмо на чешком, са утиснутим жигом, на зеленом
украсном папиру (1884. година)
36. Писмо на чешком (Праг, 21.3.1888. год)
37. Породично писмо породице Бајлони (10.6.1895, Пардубице)
38. Писмо упућено породици Бајлони (18.11.1900, Београд)
39. Телеграм за Јерослава Бајлонија (21.11.1905. Књажевац)
40. Биланс касе цркве општине М. Црничке од 1.10. до 31.12.1894. и целу 1895. годину
41. Реверс на трубу са потписом Антона Бајлонија (10.4.1895. Мало Црниће)
42. Списак реовних чланова Мало-црнићке савезне стрељачке дружине за 1895. годину
43. Годишњи рачун Мало-црнићке савезне стрељачке дружине за 1895. годину
44. Реверс на три пушке, потписао Антон Бајлони (10.4.1895. Мало Црниће)
45. Рачун из лончарско-гвожђарске радње Богдана Ђорића за Игњата Бајлонија (Пожаревац,
1876.)
46. Рачун из лончарско-гвожђарске радње Богдана Ђорића за Игњата Бајлонија (Пожаревац,
фебруар 1876.)
47. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (18.1.1888.
Пожаревац)
48. Рачун Станоја Марковића (24.2.1877. Касидоље)
49. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (4.4.1877. Пожаревац)

47. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (18.1.1888.
Пожаревац)
48. Рачун Станоја Марковића (24.2.1877. Касидоље)
49. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (4.4.1877. Пожаревац)
50. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (8.7.1877. Пожаревац)
51. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (26.3.1877.
Пожаревац)
52. Рачун од Димитрија Јовановића на име Игњата Бајлонија (19.7.1877, Београд)
53. Рачун из трговине М. Бранковића и Н. Вулковића на име Антона Бајлонија (15.7.1877,
Београд)
54. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (31.5.1877.
Пожаревац)
55. Декларација за поштанксе пакете (30.6.1907, Београд)
56. Признаница стоваришта соли на име Игњата Бајлонија (4.9.1907, Смедерево)
57. Потврда за подизање пријема пошиљке на име Јерослава Бајлонија (без датума)
58. Признаница стоваришта соли на име Игњата Бајлонија (7.8.1907, Смедерево)
59. Признаница за плаћени телефон на име Бајлони (10.6.1907, Пожаревац)
60. Апотекарски рачун за бензин, на име Катарину Бајлони (20.9.1907. Мало Црниће)
61. Признаница за плаћени телефон на име Бајлони (10.5.1907, Пожаревац)
62. Признаница за плаћени телефон на име Бајлони (22.6.1907, Пожаревац)
63. Признаница за плаћени телефон на име Бајлони (28.6.1907, Пожаревац)
64. Признаница за плаћени телефон на име Бајлони (17.6.1907, Пожаревац)
65. Рачун из лончарско-гвожђарске радње Богдана Ђорића за Игњата Бајлонија (Пожаревац,
21.1 1876.)
66. Пословно писмо од Миливоја Милосављевића за Јарослава Бајлонија (3.11.1907. Петровац)
67. Признаница Српске државне железнице на име И. Бајлонија (17.11.1907.)
68. Пословно писмо од Алексе Јовљновића за „И. Бајлони и Синови“ (15.11.1907, Велико
Градиште)
69. Пословно писмо од Михајла Митровића за „И. Бајлони и Синови“ (13.11.1907, Мајданпек)
70. Пословно писмо Моравске штедионице за „И. Бајлони и Синови“ (1.11.1907.)
71. Пословно писмо Јована Кинцеле упућено на „И. Бајлони и Синови“ (13.11.1907, Јагодина)
72. Рачунски извештај дашчаркско-гвожђарске радње Мате Павловића за „И. Бајлони и
Синови“ (28.8.1907. Пожаревац)
73. Рачун дашчаркско-гвожђарске радње Мате Павловића за „И. Бајлони и Синови“ (28.8.1907.
Пожаревац)
74. Рачун Петра Вајлингера на име Јарослава Бајлонија (6.12.1902. Фехертемплом, АустроУгарска)
75. Признаница Пожаревачке штедионице (30.6.1907.)
76. Рачун „И. Бајлони и Синови“ (22.1.1907. Београд)
77. Рачун дашчаркско-гвожђарске радње Мате Павловића за „И. Бајлони и Синови“ (13.1.1907.
Пожаревац)
78. Рачун дашчаркско-гвожђарске радње Мате Павловића за „И. Бајлони и Синови“ (4.1.1907.
Пожаревац)
79. Рачун подно-мануфактурне радње Филипа Пантића за „И. Бајлони и Синови“ (26.6.1907.
Пожаревац)
80. Рачун обућарске радње Васе Ранковића за „И. Бајлони и Синови“ (5.6.1907. Пожаревац)
81. Рачун за Јарослава Бајлонија (1.6.1907, Пожаревац)
82. Рачун дашчарске радње Марковића и Николајевића за „И. Бајлони и Синови“ (1.5.1907.
Пожаревац)
83. Рачун гвожђарске радње Косте Обрадовића за „И. Бајлони и Синови“ (27.5.1907.
Пожаревац)
84. Рачун „И. Бајлони и Синови“ (27.2.1907. Београд)
85. Рачун Глише Андрејевића за „И. Бајлони и Синови“ (9.3.1907, Београд)
86. Рачун Ђорђа Наумовића за „И. Бајлони и Синови“ (27.1.1907, Пожаревац)
87. Рачун Петра Топаловића за „И. Бајлони и Синови“ (2.1.1908, Крагујевац)
88. Рачун фирме Андрејевић и Панајотовић за „И. Бајлони и Синови“ (7.4.1932, Пожаревац)
89. Новине „Грађанин“, 25.7.1935. год, бр. 59 са умрлицом Игњата Ј. Бајлонија
Партија 9:
1. Дневник Милојка Лешјанина ( 183-1896), генерала, министра војног
и начелника Главног генералштаба. Дим: 8,2х13,4цм.
2. Фотографија прославе чиновника Министарства иностраних послова, поводом
постављења нашег знаменитог писца Иве Андрића, на дужност Краљевог посланика
у Берлину. Фотографија је настала у Београду, 1939.г.
3. Милан А. Медовић у хусарској униформи, фотографија Милана Јовановића, сепија, каширана
на паспарту с меморандумом фотографа, Београд, 1889; димензије: 21 х 13,6 (17,5 х 13) цм
4. Милан А. Медовић, вињетитани портрет у дипломатској униформи, фотографија бугарског
дворског фотографа Ивана Л. Карастојанова, каширана на паспарту с меморандумом
фотографа, Софија око 1890; димензије: 16,3 х 10,9 (13,3 х 10,4) цм

3. Милан А. Медовић у хусарској униформи, фотографија Милана Јовановића, сепија, каширана
на паспарту с меморандумом фотографа, Београд, 1889; димензије: 21 х 13,6 (17,5 х 13) цм
4. Милан А. Медовић, вињетитани портрет у дипломатској униформи, фотографија бугарског
дворског фотографа Ивана Л. Карастојанова, каширана на паспарту с меморандумом
фотографа, Софија око 1890; димензије: 16,3 х 10,9 (13,3 х 10,4) цм
5. Милан А. Медовић у дипломатској униформи с ордењем на грудима, колорисана фотографија
атељеа Рудолфа Крзинанека, каширана на паспарту с меморандумом атељеа, Беч, 1892;
димензије: 16,5 х 11 цм

6. Милан А. Медовић, колорисана фотографија, рад бечког дворског фотографа Адела (Adèle),
каширана на паспарту с меморандумом атељеа, Беч, око 1880; димензије: 14,2 х 10,4 (14,2 х 10)
7. Михаило Илић, фотографија Милана Јовановића, дворског фотографа,каширана на паспарту
с меморандумом фотографа, Београд, око 1890; димензије: 16,5 х 10,8 (14 х 10,3)
8. Ж. Барловац, фотографија атељеа Ад. Браун, сепија, каширана на паспарту с меморандумом
атељеа, Париз, 1890; димензије: 16,5 х 10,8 (14,3 х 9,8) цм
9. Потпуковник Мирко Наумовић, командант пука у Зајечару,фотографија Милана Јовановића,
дворског фотографа, каширана на паспарту с меморандумом атељеа, Београд, 1909; димензије:
16,5х10,3 (14х10,4) цм 

Партија 10:
1. Стенографске белешке народне скупштине Краљевине Србије, од 28. августа до 9. октобра
1916. године, од 42 до 68. састанка одржаног на Крфу. Штампано у Државној штампарији
Краљевинe Србије на Крфу, 1918. Дим: 25,5х32,7цм
2. Стенографске белешке народне скупштине Краљевине Србије, од 212.фебруара до14 априла
1918. године, од 69 до 95. састанка одржаног на Крфу. Штампано у Државној штампарији
Краљевине Србије на Крфу, 1918. Дим: 25,5х32,7цм
Партија 11:
1. Фотографију партизанске чете из Млиништа 1942
2. Копије фотографија четника (4 ком.)
3. Копије фотографија страдања нашег народа од немачког окупатора (4 ком.)
4. Копије фотографија партизанских војника приликом ослобођења од окупатора (4 ком.)
5. Копије фотографија мартовских демонстрација у Ужицу (3 ком.) 1941.г.
6. Високи официри ЈНА у мировним мисијама 50-тих година (4 ком.)
Партија 12:
1-139. Прстење, 139 комада (1.600,00 дин./ком.) од којих су два од сребра, један од кости, док су
остали ливени у бронзи, у хронолошком распону од римског до позно средњовековног периода
140. Камено сечиво
141. Камени врх копља
142. Камени врх стреле
143. Огрлица
144. Огрлица
145. Керамичка посуда
146. Керамичка посуда
147. Керамичка посуда
148. Гвоздени нож
149. Бронзани лист
150. Керамички жижак
151. Бронзана игла
152. Бронзана игла
153. Бронзана игла
154. Бронзани привезак
155. Огрлица
156. Гвоздена фибула
157. Гвоздена фибула
158. Плочаста фибула
159. Цикада фибула
160. Мед. инструмент
161. Мед. инструмент
162. Мед. инструмент
163. Мед. инструмент
164. Мед. инструмент
165. Мед. инструмент
166. Мед. инструмент
167. Керамички лонац
168. Диплома Друштва Слога, пожаревачких занатлија и радника за помагање својих чланова у
болести смрти и изнемоглости на име Живка и Ивана Цвијића од 7. марта 1931. године, дим: 39

166. Мед. инструмент
167. Керамички лонац
168. Диплома Друштва Слога, пожаревачких занатлија и радника за помагање својих чланова у
болести смрти и изнемоглости на име Живка и Ивана Цвијића од 7. марта 1931. године, дим: 39
х 54 цм, каширана на картон, литографисана у радионици Петра Марковића у Београду

Партија 13:
1. Портрет сликара Марклена Мојсијенка, као партизана, рад Мајде Курник, уље на лесониту,
ди: 40х 33цм
2. Цртежи Мајде Курник : из времена обнове земље са радних акција - 26 комада, 20 ком цртежа
из времена НОБ-а који се односе на избеглице, 3 комада која се односе на заробљенике,
54 комада из Народно ослободилачке борбе и боравка у Партизанима
3. Цртежи Марклена Мојсијенка који се односе на обнову земље и радне акције - 30 комада
4. Цртежи Марклена Мојсијенка који се односе на Партизане, 14 комада
Партија 14:
1. Чаура висине 27 цм, украшена флоралним мотивима
2. Чаура висине 27,5цм, украшена флоралним мотивима
3. Чаура висине 27,8 цм, украшена флоралним мотивимa
4. Чаура висине 12 цм, украшена искуцавањеm
5. Чаура висине 11 цм, украшена флоралним мотивима
Партија 15:
1.Литија, Пирот, око 1913, фотографија атељеа Дон Абраванел и Исаковић, Димензије: 30х36
(15,8х23) цм
2. Мало дете у белој хаљиници, фотографија атељеа Кениг, око 1890. Димензије: 10,5х6,5
(9,3х6,4) цм
3. Мајка с дететом у крилу, фотографија Иштвана Олдала, Велики Бечкерек, око 1880
4. Два дечака, Миодраг Јевтић и Милутин Глигоријевић, фотографија атељеа Кениг, Београд,
око 1900. Димензије: 10,7х6,7 (8,4х5,6)
5. Млада жена у српској грађанској ношњи, фотографија Леополда Кенига, Београд, око 1880.
Димензије: 10,7х6,7 (8,9х6,1)
6. Тихомир Антонијевић, студент; фотографија Лазара Ђорђевића, Зајечар, око 1900.
Димензије: 11х7 (8,9х6,1)
7. Тихомир Антонијевић с пријатељем, фотографија Лазара Ђорђевића, Зајечар, око 1905.
Димензије: 10,8х6,9 (8,4х5,8)
8. Епископ Доментијан (световно име Драгутин Поповић, 1872-1913), фотографија атељеа К.
Недељковића, Ниш, око 1910., димензије: 16,8х10,9 (13,8х9,5)
9. Капетан Лујо Ловрић у униформи с ордењем на грудима. Димензије: 13,8х8,8 цм
10. Група медицинских сестара и болничког особља Моравске сталне
војне болнице у Нишу за време Балканских ратова; фотографија Јосифа Ђ. Гуелмина.
Димензије: 10,7х16,5 (9,6х14,3)
11. Браћа, фотографија Р. Гатера, Земун, око 1900.Димензије: 9,4х6,5 (9,3х8,9)
12. Свештеник с породицом, фотографија Ивана Ј. Стојковића, Нови Сад, око 1910. Димензије:
14,8х10,6 (14х9,7)
13. Венчани пар, фотографија Спире Димитријевићам Ниш, око 1910. Димензије: 16,5х10,5
(15х10,1)
14. Брачни пар, фотографија Спире Димитријевића, Ниш, око 1910. Димензије: 16,5х10,5
(14,7х10,1)
15. Управа Кола српских сестара, Београд, око 1910.Димензије: 12,8х17,9
16. Брачни пар, Земун, око 1900; фотографија Рудолфа Гатера,урамљена у дрвени рам.
Димензије: 19,7х13,8
17. Свештеник са супругом и дететом, око 1890.Фотографија урамљена у дрвени рам, димензија:
11х8,5 цм
18. „Управа нишке Женске подружнице“, 1936. (подружница Београдског Женског друштва);
фотографија атељеа С. Димитријевића. Фотографија је каширана на паспарту димензија:
31,2х35,8 (22,3х28,2)
19. Ж. Антонијевић, чланица нишке подружнице Женског друштва, око 1910. Димензије:
27,5х17,4 цм
20. Управа Кола српских сестара у Нишу 1922; фотографија Сотира К. Недељковића.
Димензије: 27,8х33,4 (22,8х29) цм
21. Спомен-слика ученика 1. разреда с учитељицом Маром Манојловић, око 1910. Димензије:
30х35 (17,3х23)
22. Матуранти Српске велике гимназије карловачке 1912./13.Табло фотографија, димензија:
30,2х40 (26,4х31) цм

21. Спомен-слика ученика 1. разреда с учитељицом Маром Манојловић, око 1910. Димензије:
30х35 (17,3х23)
22. Матуранти Српске велике гимназије карловачке 1912./13.Табло фотографија, димензија:
30,2х40 (26,4х31) цм
23. Пљеваљски трговци браћа Ђорђе и Лазар Шећеровић с породицом и групом угледних и
имућних Пљевљака 1903. Димензије: 20х26,2 цм
24. Спомен на 1917 - Ћилим са утканим хералдичким симболима: грбом краљевског дома
Карађорђевића у средини и српским грбом у угловима. Ту су још и иницијали „Љ. С.“ и година
„1917.год.Фотографија је каширана на паспарту димензија 30х35,7 (16,3х22,5) цм.
25. Албум фотографија који је припадао др Станојлу Вукчевићу (село Јасиковица,1850–
Београд,1933), димензије албума: 28,5х22цм

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 тренутку закључења Уговора.
- Место испоруке је на адреси наручиоца , Трг Николе Пашића 11, Београд.

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

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.

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, Трг Николе Пашића 11
са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара бр. 37/1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте навести назив, адресу, телефон понуђача.
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
17.05.2018. године до 10:00 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 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, Трг
Николе Пашића 11, истог дана по истеку рока за подношење понуда, односно до
17.05.2018. године у 10:15 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 15 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
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, Трг Николе Пашића 11
са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара бр. 37/1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара бр. 37/1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара бр. 37/1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”, или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара бр. 37/1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу и телефон и понуђача. 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: 45 дана по преносу средстава од стране Министарства културе и
информисања
- Начин плаћања: уплатом на рачун понуђача
Захтев у погледу рока важења понуде
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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, баз пореза и доприноса.
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, Трг Николе Пашића 11
са напоменом
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима Конкурсне документације, јавне
набавке добара бр. 37/1/2018 ”.
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.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из чл. 82. ст. 3. тач. 1) Закона (правоснажна

10. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може 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 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 изврши уплату републичке административне таксе из члана
156. Закона, која мора да садржи све што је прописано Упутством о уплати таксе за
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, а које се може пронаћи на сајту
www.kjn.gov.rs
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 164. Закона.
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.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр _______ од ___________ године, за јавну набавку добара број 37/1/2018,

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
АДРЕСА
МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ
ОПШТИНА
ЈМБГ
БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ ИЛИ ДР. ДОК.
ТЕЛЕФОН
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

НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 1
1. Тањир порцлан са племићким грбом, П – 18,7, цм
2. Посуда за прање руку, млечно стакло, укупна висина 11 цм
3. Зидни лимени тањир са приказом краља Александра Карађорђевића I на коњу (са пратећим дописом),
20,5 цм (оштећен)
4. Фотографија г-ђе Ксеније Генчи (дев. Јагодић) у дрвеном раму са арт-деко апликацијама 10,3 x 19 цм.
5. Део столице (седиште), дрво, тканина, 47 x 41,5 цм.
6. Зидна лампа у сецесионистичком стилу, месинг, висина 28,8 цм.
7. Зидна лампа у необарокном стилу, месинг, висина 25 цм.
8. Сребрни свећњак са монограмом БА, 25,4 цм.
9. Војнички прибор за припрему јела у кожној кутији са више елемената, висина кутије 11 цм.
10. Тоалетни прибор Еlemerа (Велимира) Јагодића (комплет са огледалима, четкама, бочицама) – кожна
кутија са монограмом и круном 17 x 34,7 цм.
11. Столице Обреновића у неорококо стилу, дрво,сачуван стари мебл (2 комада).
12. Компас са кутијом (на којој је такође компас) димензије кутије 10,5 x 10,5 цм.
13. Шешир у кутији
14. Бојена литографија битке
15. Портрет Г. Родића, уље на платну
16. Габријел Родић и принц Алберт на коњима, уље на платну
17. Аустро-угари (међу којима је и Јагодић) посматрају битку, 1917, уље на платну
18. Кофер са хигијенским прибором
19. Мидер
20. Аша
21. Коњска и опрема за фијакер
22. Портрет Велимира Јагодића са приказом двора, уље на платну
23. Корбач принца Алберта
24. Два бакрореза са приказом бана Јелачића
25. Три фотографије (Краљ Милан, краљица Наталија, Три ћерке – Милена, Милица и Стана)
26. Фотографија принца Алберта са уловом
27. Две спомен плакете битке у
28. Књига на српском Д. Дефоа, Робинзон Крусо, Будим 1799 оштећена
29. Српски часопис штампан у Будиму око 1822
30. Комплет од 8 књига Аустроугарска монархија (1892)
31. Мемоари маршала Мармонта – 1-9, (без књиге бр. 5)
32. Архивски материјал (Родићи, Јагодићи, Николићи) – 120 јединица

Укупна цена

Рок и начин плаћања

Рок испоруке

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.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 2
1. Рељеф са приказом бисте аустријског цара и краља Србије (1719-1739),
Карла VI. Рељеф је изведен у мермеру
2. Средњовековна оловна ампула. Предмет је цео, са оштећењима у виду плићих или дубљих бразготина
и удубљења. Са обе стране ливене ампуле рељефно су приказане допојасне фигуре светаца са углавном
сачуваним сигнатурама. У питању је посебна и на нашим просторима врло ретка врста предмета, којима
је приписивана посебна заштитна моћ у средњем веку, па и касније. У њима је чувано свето миро,
односно, освећено уље, вода или вино
3.Бакарни новац скифат (Бела III)
4. Бакарни новац скифат (Бела III)
5. Бакарни новац (Бела III)
6. Бакарни новац (Бела III)
7. Бакарни новац (Бела III)
8. Денар (Бела III)
9. Денар (Бела III)
10. Денар (Бела IV)
11. Денар (Бела IV)
12. Денар (Бела IV)
13. Обол (Карло Роберт)
14. Денар (Лудвиг I)
15. Денар (Марија)

11. Денар (Бела IV)
12. Денар (Бела IV)
13. Обол (Карло Роберт)
14. Денар (Лудвиг I)
15. Денар (Марија)
16. Денар (Фердинанд I)
17. Денар (Фердинанд I)
18. Денар (Фердинанд I)
19. Денар (Фердинанд I)
20. Денар (Фердинанд I)
21. Денар (Фердинанд I)
22. Денар (Матија II)
23. Денар (Фердинанд II)
24. Денар (Фердинанд II)
25. Денар (Фердинанд II)
26. Денар (Фердинанд II)
27. Денар (Фердинанд II)
28. Грош, фалсификат (Стефан Батори)
29. Грош, фалсификат (Стефан Батори)
30. Динар, дубровачки (XVII-XVIII век)

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.

Напомена:
- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 3
1. Плакета са ликом ливца, легура вештачки патинирана, 30х 22,5цм, средина 20.Века,
2. Разгледница, акварел, Официрски дом
3. Разгледница, Паул Каспер, српски мотиви
4. Разгледница Београд, хотел на Авали
5. Разгледница, Крагујевац, краља Петра улица
6. Разгледница,Прњавор

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.

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 4
1. Шпил од 52 карте са ликовима српских књижевника из 19. века, папир штампа, 6,5 х 10,2, пре 1904.
год
2. Мини албум са аустроугарским владарским ликовима, метал, фотографија, 2,3х2,5цм.
3. Минијатурни манифест Првог светског рата, метал, папир, штампа, 2,2 х 2,4 цм
4. Сребрни јубиларни новац са ликом Ј. Б .Тита
5. Биста Карађорђа, Љ. Манчић
6. Чутура са 6 чашица са ликом Карађорђа, фабрика порцелана Зајечар
7. Зидно огледало у дуборезном раму, 40,5х34,5цм, 1918-1941
8. Таписерија са приказом Наполеона
9. KAZNENI zakon o zločinstvih, prestupcih i prekéršajih, naredbe o nadležnosti sudovah kaznenih i red
tiskovni od 27. Svibnja 1852. za cesarevinu austriansku.- (Uredovno priručno izdanje). - Beč : Iz cesarskokraljevske dvorske i dèržavne štamparie, 1853. - 223, 223, [1] str.
10. Заставица 1989., 600 година боја Косово, картон пресвучен платном,
11. Заставица 1389., Косово, картон пресвучен платном, 14 цм
12. Печатна плочица са грбом Краљевине Србије од месинг
13. Печатњак са печатном плочицом од месинга пречника 32 мм, У средишту печатног поља је грб
Народне Републике Србије, а около је ћирилични натпис у два реда: Народна Република Србије /
Врховни суд
14. Печатњак са печатном плочицом од месинга пречника 30 мм,у средишту печатног поља изгравирана
је петокрака, а около је дворедни ћирилични натпис: Социјалистички савез радног народа Србије /
Градски одбор – Нови Сад
15. Масивни печатњак са печатном плочицом од месинга пречника 42 мм, има четвороредни двојезични
натпис на српском и албанском језику подељен на две половине са осам звездица петокрака у низу које
деле двојезични натпис, четири изнад грба и четири испод грба. Натпис: СР Србија – САП Косово /
Покрајински секретаријат / за финансије / Приштина.
16. Печатњак са печатном плочицом од месинга пречника 32 мм,у средишту печатног поља је грб СФРЈ
са кружним латиничним натписом око грба у три реда: Jugoslovenska nacionalna komisija / Međunarodna
organizacija rada / Beograd
17. Позлаћени дугмићи за манжетне (2 ком) (плава кут.) (РВ ПВО ЈНА)
18. Позлаћени дугмићи за манжетне (ММ ЈНА) (2 ком) (плава кутија). Игла за кравату у блику брода
19. Диплому Нишког савезног ловачког удружења на име Милете Ђ. Михаиловића из 1926.год.
20. Диплому Врњачке омладине, на име Милана Ч. Новаковића из 1934. год., копија дипломе
21. Диплому Удружења трговаца млека и млечних производа, на име Драгољуба Д. Лилића из 1932.
године, копија дипломе
22. Диплому Сопственика радњи са млеком и млечним производима и „Здрављака“ за град Београд, на
име Лилић Д. Јевда из 1940. године, копија дипломе
23. Еснафско писмо на име Ђока Матић из 1881, копија еснафског писма
24. Слика краљевске породице из 1929. рад Ђорђа Чарапића Фусека, дим 26 х 19 цм, издање томе
Јовановића и Вујића
25. Плакат краљевска породица, рад Ђорђа Чарапића Фусека, дим 43 х 33 цм, издање Књижарнице Томе
Јовановић и Вујића, штампано у штампарији Вацлава Најберта у Прагу
26. Разгледнице и дописнице, преписка Милана Грола са сестром Мари Бурмаз, из 1901.године, када
Милан Грол боравио у Паризу.
27. Мапа цртежа омладинаца радних бригада са изградње пруге Шамац-Сарајево из 1947. год.
28. Штампана мапа цртежа студената београдске и загребачке Академије ликовних уметности, БрчкоБановићи , издање Централног вијећа народне омладине Југославије, 1946 (37 листова)
29. Две карикатуре: аутопортрет Мије Алексића и његов рад портрет глумца Викротовића

29. Две карикатуре: аутопортрет Мије Алексића и његов рад портрет глумца Викротовића

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.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 5
1. Политика, 12.јануар 1904., Година I, број 1
2. Печатњак је изливен у комаду дршка и печатна плочица су од месинга укупне висине 48 мм., пречник
печатне плочице је 22 мм. у средишту се налази монограм сачињен од преплета почетних ћириличних
слова имена, презимена и псеудонима свог власника,

слова имена, презимена и псеудонима свог власника,

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.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 6
1. СВЕТО писмо Старога и Новога завјета / превео Стари завјет Ђ. Даничић ;Нови завјет
превео
Вук Стеф. Караџић. – У Биограду : Британско и инострано библијско друштво, 1868 (Пешта :
Штампарија Хорњанскога и Трегера), 242 str. ; 25 cm. Књига има печат Стевана Стратимировића

Укупна цена

Рок и начин плаћања

Рок испоруке

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.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 7
1. Албум (жуте боје) са дописним картама из Првог св. рата (200 ком.)
2. Албум (беле боје) са разгледницама из Првог св. рата (200 ком.)
3. Група разгледница из Првог светског рата (198 комада)
4. Албум са документима (писма, коверте, дописи, реверси, писмо краљице Наталије, писмо Богдана
Поповића, укупно 118 комада)
5. Група разних војних и географских мапа из Првог и Другог светског рата (укупно: 17 ком.)
6. Група немачких војних мапа, ратно стање на фронтовима 28.8 – 10.9. 1914. год (12 комада)
7. Група немачких војних мапа, ратно стање на фронтовима током августа 1914. године, штампано
1926. године (12 комада)
8. Илија Ђукановић - албум са документима (фотографије, писма, укупно 70 докумената)
9. Стефан (Стево) Стефановић – 28 свезака дневника, вођеног између 28. августа 1915. и 19. фебруара
1919. године
10. Стефан (Стево) Стефановић – 20 докумената о његовом животу (војна документа, пасоши,
легитимације, постављења, итд.)
11. Миливоје Николајевић – албум са документима (писма и коверте, укупно: 120 докумената)
12. Миливоје Николајевић – албум са документима (писма и коверте, укупно: 120 докумената)
13. Ђорђе Јеленић – албум са документима (архивалије, писма, коверте, рачуни, укупно: 118
докумената)
14. Велики албум са акцијама и обвезницама домаћих банака (укупно: 76 акција)
15. Мали албум са акцијама и обвезницама (укупно: 107 акција)

докумената)
14. Велики албум са акцијама и обвезницама домаћих банака (укупно: 76 акција)
15. Мали албум са акцијама и обвезницама (укупно: 107 акција)
16. Албум са банкарским меницама (укупно: 121 меница)
17. Албум са банкарским меницама (укупно: 58 меница)

Укупна цена

Рок и начин плаћања

Рок испоруке

Место и начин испоруке

Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана)

Датум



Понуђач

М. П.
_____________________________


________________________________

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 8
1. Пословно писмо Велимира Мирковића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (19.1.1909, Жабари)
2. Пословно писмо Јање Ђорђевића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (6.1.1909, Смедерево)
3. Пословно писмо Јање Ђорђевића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (5.1.1909, Смедерево)
4. Пословно писмо Јање Ђорђевића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (3.1.1909, Смедерево)
5. Списак дужника на дан 19.1.1909. године („И. Бајлони и Синови“)
6. Пословно писмо Јање Ђорђевића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (8.1.1909, Смедерево)
7. Пословно писмо Јована Кинцеле упућено на „И. Бајлони и Синови“ (14.1.1909, Јагодина)
8. Пословно писмо Јована Кинцеле упућено на „И. Бајлони и Синови“ (7.1.1909, Јагодина)
9. Пословно писмо М. Аврамовића упућено на„И. Бајлони и Синови“ (2.1.1909, Петровац)
10. Пословно писмо М. Аврамовића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (2.1.1909, Петровац)
11. Пословно писмо Михајла Ј. Букумировића из Пожаревца (16.1.1909.)
12. Пословно писмо Митка Рајковића упућено на име Јерослава Бајлонија (23.1.1909, Пожаревац)
13. Пословно писмо трговаца Андрејевића и Пејића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (7.6.1909,
Пожаревац)
14. Обавештење Милутина Обрадовића да је отворио гвожђарску радњу (без датума, Пожаревац).
Припадало породици Бајлони
15. Пословно писмо Драгана Ранковића, адвоката, упућено на„И. Бајлони и Синови“ (9.1.1909,
Пожаревац)
16. Пословно писмо Владе Белосавића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (7.1.1909, Пожаревац)

15. Пословно писмо Драгана Ранковића, адвоката, упућено на„И. Бајлони и Синови“ (9.1.1909,
Пожаревац)
16. Пословно писмо Владе Белосавића упућено на „И. Бајлони и Синови“ (7.1.1909, Пожаревац)
17. Пословно писмо Београдске пословне задруге, упућено Јерославу Бајлонију (28.1.1909.)
18. Банкарска меница од 6500 динара у житу, „И. Бајлони и Синови“ (1.10.1907, Пожаревац)
19. Дописна карта за Јерослава Бајлонија (14.11.1907. Пожаревац)
20. Дописна карта за „И. Бајлони и Синови“ од браће Павловић(20.11.1907. Пожаревац)
21. Дописна карта за „И. Бајлони и Синови“ од браће Павловић(30.10.1907. Пожаревац)
22. Дописна карта за И. Бајлонија (17.11.1907. Пожаревац)
23. Дописна карта за „И. Бајлони и Синови“ од Миливоја Ђ. (31.1.1909. Београд)
24. Писмо за Игњата Бајлонија (26.9.1869, Беч)
25. Доисна карта за К. Бајлонија (2.7.1896.)
26. Чланска књижица за библиотеку у Малим Црнићима, непопуњена (1903,Пожаревац)
27. Писмо Антона Бајлонија (9.8.1869, Мало Црниће крај Пожаревца)
28. Писмо Антона Бајлонија (25.9.1869, Мало Црниће крај Пожаревца)
29. Писмо на чешком језику (друга половина 19. века)
30. Пословно писмо „И. Бајлони и Синови“ (1880, Београд)
31. Писмо на чешком (Праг, 1885. год)
32. Писмо на чешком, са утиснутим рељефом (без датума, друга половина 19. века)
33. Писмо на чешком, са фотографијом на папиру (1885. год, Лајпциг)
34. Писмо на чешком, са утиснутим жигом (1884. година)
35. Писмо на чешком, са утиснутим жигом, на зеленом украсном папиру (1884. година)
36. Писмо на чешком (Праг, 21.3.1888. год)
37. Породично писмо породице Бајлони (10.6.1895, Пардубице)
38. Писмо упућено породици Бајлони (18.11.1900, Београд)
39. Телеграм за Јерослава Бајлонија (21.11.1905. Књажевац)
40. Биланс касе цркве општине М. Црничке од 1.10. до 31.12.1894. и целу 1895. годину
41. Реверс на трубу са потписом Антона Бајлонија (10.4.1895. Мало Црниће)
42. Списак реовних чланова Мало-црнићке савезне стрељачке дружине за 1895. годину
43. Годишњи рачун Мало-црнићке савезне стрељачке дружине за 1895. годину
44. Реверс на три пушке, потписао Антон Бајлони (10.4.1895. Мало Црниће)
45. Рачун из лончарско-гвожђарске радње Богдана Ђорића за Игњата Бајлонија (Пожаревац, 1876.)
46. Рачун из лончарско-гвожђарске радње Богдана Ђорића за Игњата Бајлонија (Пожаревац, фебруар
1876.)
47. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (18.1.1888. Пожаревац)
48. Рачун Станоја Марковића (24.2.1877. Касидоље)
49. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (4.4.1877. Пожаревац)
50. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (8.7.1877. Пожаревац)
51. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (26.3.1877. Пожаревац)
52. Рачун од Димитрија Јовановића на име Игњата Бајлонија (19.7.1877, Београд)

50. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (8.7.1877. Пожаревац)
51. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (26.3.1877. Пожаревац)
52. Рачун од Димитрија Јовановића на име Игњата Бајлонија (19.7.1877, Београд)
53. Рачун из трговине М. Бранковића и Н. Вулковића на име Антона Бајлонија (15.7.1877, Београд)
54. Рачун из дрварске радње Петра С. Николајевића за Игњата Бајлонија (31.5.1877. Пожаревац)
55. Декларација за поштанксе пакете (30.6.1907, Београд)
56. Признаница стоваришта соли на име Игњата Бајлонија (4.9.1907, Смедерево)
57. Потврда за подизање пријема пошиљке на име Јерослава Бајлонија (без датума)
58. Признаница стоваришта соли на име Игњата Бајлонија (7.8.1907, Смедерево)
59. Признаница за плаћени телефон на име Бајлони (10.6.1907, Пожаревац)
60. Апотекарски рачун за бензин, на име Катарину Бајлони (20.9.1907. Мало Црниће)
61. Признаница за плаћени телефон на име Бајлони (10.5.1907, Пожаревац)
62. Признаница за плаћени телефон на име Бајлони (22.6.1907, Пожаревац)
63. Признаница за плаћени телефон на име Бајлони (28.6.1907, Пожаревац)
64. Признаница за плаћени телефон на име Бајлони (17.6.1907, Пожаревац)
65. Рачун из лончарско-гвожђарске радње Богдана Ђорића за Игњата Бајлонија (Пожаревац, 21.1
1876.)
66. Пословно писмо од Миливоја Милосављевића за Јарослава Бајлонија (3.11.1907. Петровац)
67. Признаница Српске државне железнице на име И. Бајлонија (17.11.1907.)
68. Пословно писмо од Алексе Јовљновића за „И. Бајлони и Синови“ (15.11.1907, Велико Градиште)
69. Пословно писмо од Михајла Митровића за „И. Бајлони и Синови“ (13.11.1907, Мајданпек)
70. Пословно писмо Моравске штедионице за „И. Бајлони и Синови“ (1.11.1907.)
71. Пословно писмо Јована Кинцеле упућено на „И. Бајлони и Синови“ (13.11.1907, Јагодина)
72. Рачунски извештај дашчаркско-гвожђарске радње Мате Павловића за „И. Бајлони и Синови“
(28.8.1907. Пожаревац)
73. Рачун дашчаркско-гвожђарске радње Мате Павловића за „И. Бајлони и Синови“ (28.8.1907.
Пожаревац)
74. Рачун Петра Вајлингера на име Јарослава Бајлонија (6.12.1902. Фехертемплом, Аустро-Угарска)
75. Признаница Пожаревачке штедионице (30.6.1907.)
76. Рачун „И. Бајлони и Синови“ (22.1.1907. Београд)
77. Рачун дашчаркско-гвожђарске радње Мате Павловића за „И. Бајлони и Синови“ (13.1.1907.
Пожаревац)
78. Рачун дашчаркско-гвожђарске радње Мате Павловића за „И. Бајлони и Синови“ (4.1.1907.
Пожаревац)
79. Рачун подно-мануфактурне радње Филипа Пантића за „И. Бајлони и Синови“ (26.6.1907.
Пожаревац)
80. Рачун обућарске радње Васе Ранковића за „И. Бајлони и Синови“ (5.6.1907. Пожаревац)
81. Рачун за Јарослава Бајлонија (1.6.1907, Пожаревац)
82. Рачун дашчарске радње Марковића и Николајевића за „И. Бајлони и Синови“ (1.5.1907. Пожаревац)
83. Рачун гвожђарске радње Косте Обрадовића за „И. Бајлони и Синови“ (27.5.1907. Пожаревац)
84. Рачун „И. Бајлони и Синови“ (27.2.1907. Београд)
85. Рачун Глише Андрејевића за „И. Бајлони и Синови“ (9.3.1907, Београд)

84. Рачун „И. Бајлони и Синови“ (27.2.1907. Београд)
85. Рачун Глише Андрејевића за „И. Бајлони и Синови“ (9.3.1907, Београд)
86. Рачун Ђорђа Наумовића за „И. Бајлони и Синови“ (27.1.1907, Пожаревац)
87. Рачун Петра Топаловића за „И. Бајлони и Синови“ (2.1.1908, Крагујевац)
88. Рачун фирме Андрејевић и Панајотовић за „И. Бајлони и Синови“ (7.4.1932, Пожаревац)
89. Новине „Грађанин“, 25.7.1935. год, бр. 59 са умрлицом Игњата Ј. Бајлонија

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.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 9
1. Дневник Милојка Лешјанина ( 183-1896), генерала, министра војноги начелника Главног
генералштаба. Дим: 8,2х13,4цм.
2. Фотографија прославе чиновника Министарства иностраних послова, поводом постављења нашег
знаменитог писца Иве Андрића, на дужност Краљевог посланика у Берлину. Фотографија је настала у
Београду, 1939.г.
3. Милан А. Медовић у хусарској униформи, фотографија Милана Јовановића, сепија, каширана на
паспарту с меморандумом фотографа, Београд, 1889; димензије: 21 х 13,6 (17,5 х 13) цм
4. Милан А. Медовић, вињетитани портрет у дипломатској униформи, фотографија бугарског дворског
фотографа Ивана Л. Карастојанова, каширана на паспарту с меморандумом фотографа, Софија око
1890; димензије: 16,3 х 10,9 (13,3 х 10,4) цм
5. Милан А. Медовић у дипломатској униформи с ордењем на грудима, колорисана фотографија атељеа
Рудолфа Крзинанека, каширана на паспарту с меморандумом атељеа, Беч, 1892; димензије: 16,5 х 11

4. Милан А. Медовић, вињетитани портрет у дипломатској униформи, фотографија бугарског дворског
фотографа Ивана Л. Карастојанова, каширана на паспарту с меморандумом фотографа, Софија око
1890; димензије: 16,3 х 10,9 (13,3 х 10,4) цм
5. Милан А. Медовић у дипломатској униформи с ордењем на грудима, колорисана фотографија атељеа
Рудолфа Крзинанека, каширана на паспарту с меморандумом атељеа, Беч, 1892; димензије: 16,5 х 11
цм

6. Милан А. Медовић, колорисана фотографија, рад бечког дворског фотографа Адела (Adèle),
каширана на паспарту с меморандумом атељеа, Беч, око 1880; димензије: 14,2 х 10,4 (14,2 х 10)
7. Михаило Илић, фотографија Милана Јовановића, дворског фотографа,каширана на паспарту с
меморандумом фотографа, Београд, око 1890; димензије: 16,5 х 10,8 (14 х 10,3)
8. Ж. Барловац, фотографија атељеа Ад. Браун, сепија, каширана на паспарту с меморандумом атељеа,
Париз, 1890; димензије: 16,5 х 10,8 (14,3 х 9,8) цм
9. Потпуковник Мирко Наумовић, командант пука у Зајечару,фотографија Милана Јовановића,
дворског фотографа, каширана на паспарту с меморандумом атељеа, Београд, 1909; димензије:
16,5х10,3 (14х10,4)

Укупна цена

Рок и начин плаћања

Рок испоруке

Место и начин испоруке

Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана)

Датум



Понуђач

М. П.
_____________________________


________________________________

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 10
1. Стенографске белешке народне скупштине Краљевине Србије, од 28. августа до 9. октобра 1916.
године, од 42 до 68. састанка одржаног на Крфу. Штампано у Државној штампарији Краљевинe Србије
на Крфу, 1918. Дим: 25,5х32,7цм
2. Стенографске белешке народне скупштине Краљевине Србије, од 212.фебруара до14 априла 1918.
године, од 69 до 95. састанка одржаног на Крфу. Штампано у Државној штампарији Краљевине Србије
на Крфу, 1918. Дим: 25,5х32,7цм

Укупна цена

Рок и начин плаћања

Рок испоруке

Место и начин 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.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 11
1. Фотографију партизанске чете из Млиништа 1942
2. Копије фотографија четника (4 ком.)
3. Копије фотографија страдања нашег народа од немачког окупатора (4 ком.)
4. Копије фотографија партизанских војника приликом ослобођења од окупатора (4 ком.)
5. Копије фотографија мартовских демонстрација у Ужицу (3 ком.) 1941.г.
6. Високи официри ЈНА у мировним мисијама 50-тих година (4 ком.)

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.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 12
1-139. Прстење, 139 комада (1.600,00 дин./ком.) од којих су два од сребра, један од кости, док су остали
ливени у бронзи, у хронолошком распону од римског до позно средњовековног периода
140. Камено сечиво
141. Камени врх копља
142. Камени врх стреле
143. Огрлица
144. Огрлица
145. Керамичка посуда
146. Керамичка посуда
147. Керамичка посуда
148. Гвоздени нож
149. Бронзани лист
150. Керамички жижак
151. Бронзана игла
152. Бронзана игла
153. Бронзана игла
154. Бронзани привезак
155. Огрлица
156. Гвоздена фибула
157. Гвоздена фибула
158. Плочаста фибула
159. Цикада фибула
160. Мед. инструмент
161. Мед. инструмент
162. Мед. инструмент
163. Мед. инструмент
164. Мед. инструмент

162. Мед. инструмент
163. Мед. инструмент
164. Мед. инструмент
165. Мед. инструмент
166. Мед. инструмент
167. Керамички лонац
168. Диплома Друштва Слога, пожаревачких занатлија и радника за помагање својих чланова у болести
смрти и изнемоглости на име Живка и Ивана Цвијића од 7. марта 1931. године, дим: 39 х 54 цм,
каширана на картон, литографисана у радионици Петра Марковића у Београду

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.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 13
1. Портрет сликара Марклена Мојсијенка, као партизана, рад Мајде Курник, уље на лесониту, ди: 40х
33цм
2. Цртежи Мајде Курник : из времена обнове земље са радних акција - 26 комада, 20 ком цртежа из
времена НОБ-а који се односе на избеглице, 3 комада која се односе на заробљенике, 54 комада из
Народно ослободилачке борбе и боравка у Партизанима
3. Цртежи Марклена Мојсијенка који се односе на обнову земље и радне акције - 30 комада
4. Цртежи Марклена Мојсијенка који се односе на Партизане, 14 комада

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.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 14
1. Чаура висине 27 цм, украшена флоралним мотивима
2. Чаура висине 27,5цм, украшена флоралним мотивима
3. Чаура висине 27,8 цм, украшена флоралним мотивимa
4. Чаура висине 12 цм, украшена искуцавањеm
5. Чаура висине 11 цм, украшена флоралним мотивима

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.

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ПАРТИЈА 15
1.Литија, Пирот, око 1913, фотографија атељеа Дон Абраванел и Исаковић, Димензије: 30х36 (15,8х23)
цм
2. Мало дете у белој хаљиници, фотографија атељеа Кениг, око 1890. Димензије: 10,5х6,5 (9,3х6,4) цм
3. Мајка с дететом у крилу, фотографија Иштвана Олдала, Велики Бечкерек, око 1880

цм
2. Мало дете у белој хаљиници, фотографија атељеа Кениг, око 1890. Димензије: 10,5х6,5 (9,3х6,4) цм
3. Мајка с дететом у крилу, фотографија Иштвана Олдала, Велики Бечкерек, око 1880
4. Два дечака, Миодраг Јевтић и Милутин Глигоријевић, фотографија атељеа Кениг, Београд, око 1900.
Димензије: 10,7х6,7 (8,4х5,6)
5. Млада жена у српској грађанској ношњи, фотографија Леополда Кенига, Београд, око 1880.
Димензије: 10,7х6,7 (8,9х6,1)
6. Тихомир Антонијевић, студент; фотографија Лазара Ђорђевића, Зајечар, око 1900. Димензије: 11х7
(8,9х6,1)
7. Тихомир Антонијевић с пријатељем, фотографија Лазара Ђорђевића, Зајечар, око 1905. Димензије:
10,8х6,9 (8,4х5,8)
8. Епископ Доментијан (световно име Драгутин Поповић, 1872-1913), фотографија атељеа К.
Недељковића, Ниш, око 1910., димензије: 16,8х10,9 (13,8х9,5)
9. Капетан Лујо Ловрић у униформи с ордењем на грудима. Димензије: 13,8х8,8 цм
10. Група медицинских сестара и болничког особља Моравске сталне
војне болнице у Нишу за време Балканских ратова; фотографија Јосифа Ђ. Гуелмина. Димензије:
10,7х16,5 (9,6х14,3)
11. Браћа, фотографија Р. Гатера, Земун, око 1900.Димензије: 9,4х6,5 (9,3х8,9)
12. Свештеник с породицом, фотографија Ивана Ј. Стојковића, Нови Сад, око 1910. Димензије:
14,8х10,6 (14х9,7)
13. Венчани пар, фотографија Спире Димитријевићам Ниш, око 1910. Димензије: 16,5х10,5 (15х10,1)
14. Брачни пар, фотографија Спире Димитријевића, Ниш, око 1910. Димензије: 16,5х10,5 (14,7х10,1)
15. Управа Кола српских сестара, Београд, око 1910.Димензије: 12,8х17,9
16. Брачни пар, Земун, око 1900; фотографија Рудолфа Гатера,урамљена у дрвени рам. Димензије:
19,7х13,8
17. Свештеник са супругом и дететом, око 1890.Фотографија урамљена у дрвени рам, димензија: 11х8,5
цм
18. „Управа нишке Женске подружнице“, 1936. (подружница Београдског Женског друштва);
фотографија атељеа С. Димитријевића. Фотографија је каширана на паспарту димензија: 31,2х35,8
(22,3х28,2)
19. Ж. Антонијевић, чланица нишке подружнице Женског друштва, око 1910. Димензије: 27,5х17,4 цм
20. Управа Кола српских сестара у Нишу 1922; фотографија Сотира К. Недељковића. Димензије:
27,8х33,4 (22,8х29) цм
21. Спомен-слика ученика 1. разреда с учитељицом Маром Манојловић, око 1910. Димензије: 30х35
(17,3х23)
22. Матуранти Српске велике гимназије карловачке 1912./13.Табло фотографија, димензија: 30,2х40
(26,4х31) цм
23. Пљеваљски трговци браћа Ђорђе и Лазар Шећеровић с породицом и групом угледних и имућних
Пљевљака 1903. Димензије: 20х26,2 цм
24. Спомен на 1917 - Ћилим са утканим хералдичким симболима: грбом краљевског дома
Карађорђевића у средини и српским грбом у угловима. Ту су још и иницијали „Љ. С.“ и година
„1917.год.Фотографија је каширана на паспарту димензија 30х35,7 (16,3х22,5) цм.
25. Албум фотографија који је припадао др Станојлу Вукчевићу (село Јасиковица,1850–Београд,1933),
димензије албума: 28,5х22цм

Укупна цена

Рок и начин плаћања

Рок испоруке

Место и начин испоруке

Рок важења понуде ( не краћи од 30 дана)

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.

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
ПАРТИЈА 1
Предмет ЈН Колич
ина
1

2

Јединична
цена без
ПДВ-а
3

Јединична
цена са ПДВом
4

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

5 (2x3)

6 (2x4)

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 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

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

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У
складу
са
чл.
26.
__________________________________________________, даје:

Закона,

понуђач

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке добара број 37/1/2018, 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.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75
ЗАКОНА

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75
ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ___________________________________________________________________
(назив понуђача)
у поступку јавне набавке добара број 37/1/2018, 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.

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 ________________________________________________________________________

Понуђач ________________________________________________________________________

(назив понуђача)
у поступку јавне набавке добара број 37/1/2018, 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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