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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 
Адреса: 11000 БЕОГРАД, Трг Републике 1а 

Интернет страница: www.narodnimuzej.rs 

  
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи поступку јавне набавке мале вредности, у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о 
облигационим односима и прописима који регулишу предметну материју 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. МК - 2/2019 je набавка добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА 
КОНЗЕРВАЦИЈУ.  

 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци добара 
 

      5. Контакт: 
       
       Јасмин Паповић, дипл.правник, службеник јавне набавке 
      Е-mail адреса:          
       j.papovic@narodnimuzej.rs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20j.papovic@narodnimuzej.rs
mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20j.papovic@narodnimuzej.rs
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II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке бр. МК - 2/2019 je набавка добара МАТЕРИЈАЛ ЗА 
КОНЗЕРВАЦИЈУ.  
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 24900000 – фини и разни хемијски 
производи 
 

 
 
 
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки или Интернет 
страници Народног музеја  www.narodnimuzej.rs 
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            III - ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
                                             (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

 
1. Технички описи материјала за конзервацију:  
 

Redni 

broj 

Naziv Kvalitet Kataloška 

šifra 

1 Натријум бикарбонат  ( Па )   

2 Натријум хидроксид   

3 Комплексон III   

4 Азотна киселина   

5 Ацетон   

6 Ксилол   

7 Изооктан   

8 Супер лепак акрилни 

(Лоцтите супер бонд 

универсал ) 

  

9 Water clear епокси смола ( 

сет 1,37 кг ) 

  

10 Креп трака  25мм x 33м   

11 Папирна вата   

12 Медицинска вата   

13 Крпица за сребро   

14 Лабораторијске градуисане 

ватросталне чаше 250 мл 

  

15 Хируршке рукавице 

нитрилне плаве М величина 

(паковање 100 ком ) 

  

16 Ручне месингане четке 

фине 

  

17 Ножићи за хирушки 

скалпел – 15 Ц (облик) 

паковање од 100 

  

18 Заштитна маска са 

ФИЛТЕРОМ JSP KOFIL 

FFP2-322 

  

19 Силиконизовани мелинекс   

20 Плексисол П550 КРЕМЕР или одговарајуће 67300 

21 Микрокристални восак Lascaux          443-95 или одговарајуће 81060 

22 Термо активни лепак 375 Lascaux 375 или одговарајуће 87035 

23 Лепак за подлепљивање 

платна 

Lascaux         498 HV или 

одговарајуће 

 

24 Лепак за подлепљивање 

платна 

Lascaux         498 20Х или 

одговарајуће 
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25 Флах четкице, вештачка 

длака 

Academy или одговарајуће  

26 Пластична кутија са 

ручицама за затварање и 

поклопцем, 10л,34x23x14 

цм 

Delfin или одговарајуће  

27 Стреч трака, мала   

28 Полиамидни текстилни 

прах за заваривање платна 

50 гр 

Lascaux или одговарајуће 82000 

29 Конзерваторски лак са 

УВЛС стабилизацијом, мат, 

473мл 

Talas или одговарајуће Golden MSA 

Varnish with 

UVLS 

30 Конзерваторски лак са 

УВЛС стабилизацијом, 

сјајни, 473мл 

Talas или одговарајуће Golden MSA 

Varnish with 

UVLS 

31 Технички филц синтетички Konus или одговарајуће  

32 Лабораторијске боце са 

плавим чепом 100мл 

  

33 Шприц боца за дестиловану 

воду 

  

34 Козија ногица LUX или одговарајуће  

35 Четкице за ретуш бр 1   

36 Четкице за ретуш бр 2   

37 Четкице за ретуш бр 3   

38 Комплет флах синтетичких 

четкица 

Academy или одговарајуће  

39 Папирни селотејп   

40 Акрилни кит модо штук, 

бели 500гр 

  

41 Air brush пиштољ са две 

гравитационе посуде од 

20мл и 40 мл 

Dual-action Gravity Feed Airbrush Kit 

Spray Gun или одговарајуће 

 

42 Аир брусх порт за чишћење 

пиштоља са компетом алата 

за чишћење дизни . 

  

43 Црево за Air brush Паасцхе  

дужине 4,5м 

Paasche или одговарајуће  

44 Ретуш лак Talens или одговарајуће  

45 Пигмент – фталотурска 

50мл 

Schmincke или одговарајуће 18496 

46 Пигмент – фтало зелена 

50мл 

Schmincke или одговарајуће 18508 

47 Пигмент кобалт зелена  

дубока 50мл 

Schmincke или одговарајуће 18502 

48 Пигмент Кобалт тургуоисе Schmincke или одговарајуће 18501 

49 Пигмент печена умбра Schmincke или одговарајуће 18683 

50 Пигмент печена сијена Schmincke или одговарајуће 18679 
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51 Пигмент хром оксид зелена 

брилиант 

Schmincke или одговарајуће 18507 

52 Пигмент  париско плава Schmincke или одговарајуће 18493 

53 Пигмент  кадмијум хел Schmincke или одговарајуће 18227 

54 Пигмент ламп црна Schmincke или одговарајуће 18729 

55 Пигмент ивори црна Schmincke или одговарајуће 18723 

56 Рестаураторске боје 

Гамблин ивори црна 

Kremer или одговарајуће 8036050 

57 Четка за лакирање 3“ Kremer или одговарајуће 85420330 

58 Четка за лакирање 1“ Kremer или одговарајуће 85420310 

59 Четка за лакирање 2“ Kremer или одговарајуће 85420320 

60 Четка за полирање Kremer или одговарајуће 864376221 

61 четка за прашину са 

телескопском дршком 

Kremer или одговарајуће 864960 

62 White spirit Er Lac или одговарајуће  

63 Лак мат Talens или одговарајуће  

64 Професионалне бочице са 

дозером 

Deffner & johann или одговарајуће  

65 Транспарентне ПВЦ бочице 

за пигменте 200 мл 

Deffner & johann или одговарајуће 1877020 

66 Транспарентне ПВЦ бочице 

за пигменте 500 мл 

Deffner & johann или одговарајуће 1877050 

67 Транспарентне ПВЦ бочице 

за пигменте 1000 мл 

Deffner & johann или одговарајуће 1877100 

68 Метални лењир 1 м   

69 Кутија пластична прозирна 

са 36 посуда за пигменте са 

палетом и поклопцем 

  

70 Бакарни ковани нерђајући 

ексери за шпановање слика 

Deffner & johann или одговарајуће 2859014 

71 Конзерваторска палета 

метална са преградама 

Deffner & johann или одговарајуће 1831600 

72 Мале металне маказице за 

прецизно резање 

Deffner & johann или одговарајуће 2833400 

73 Футрола за четкице и 

конзерваторски прибор - 

Тоол Ролл 

Deffner & johann или одговарајуће 4654050 

74 Лабораторијске бочице са 

плавим чепом од 

затамљеног стакла 100мл 

суперлаб или одговарајуће  

75 Лабораторијске бочице са 

плавим чепом од прозирног 

стакла 100мл 

Суперлаб или одговарајуће  

76 Лабораторијсак метална 

кашичица 

Суперлаб или одговарајуће 377.303.01 
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77 Лабораторијска метална 

кашичица са шпатулом 

дужина 300мм 

Суперлаб или одговарајуће 374.303.05 

78 Лабораторијски  штапићи за 

мешање дужине 300мм 

Суперлаб или одговарајуће 1363 25 

79 Лабораторијски штапићи за 

мешање дужине 200мм 

Суперлаб или одговарајуће 1363 15 

80 Посуда керамичка за лак 

пречника 100мм 

Суперлаб или одговарајуће 456 25 

81 Посуда стаклена за лак 

Пречника 95мм висина 

55мм 

Суперлаб или одговарајуће 264.292.065 

82 Додаци за усисивач са 

природном длаком 

Kremer или одговарајуће 8649512 

83 Фломастери маркери 1мм staedtler или одговарајуће Lumo 

pemanent 

84 Фломастери маркери дебљи   

85 Микрокристални восак за 

полирање 65мл 

Kremer или одговарајуће 62900 

86 Мелинес фолија дебљине 23 

микрона 

  

87 Фасцикле са механизмом – 

регистратори за 

конзерваторску 

документацију 

  

88 Посуда за вату са 

поклопцем метална ( може 

и стаклена) 

  

89 Комплет лењира и 

троуглова 

  

90 Сапун,100 г Deffner & johann или одговарајуће 3912000 

91 Двокомпонентна 

силиконска гума 

TKK или одговарајуће Текасил 2К З 

010 

92 Згушњивач гуме TKK или одговарајуће Гостилец ПС 

12 

93 Домо лепак двокопонетни 

епоксидна смола 

  

94 Микто  лепак двокопонетни 

епоксидна смола 

  

95 Комплет пинова за аку 

шрафилицу са магнетним 

носачем 

Metabo или одговарајуће  

96 Латекс млеко Kremer или одговарајуће 77200 

97 Прегледне рукавице, 

нитрилне, без талка – 

медијум М 

Romed или одговарајуће 100 kom 

pakovanje 

98 Прегледне рукавице, 

латекс, без талка – медијум 

М 

Romed или одговарајуће 100 kom 

pakovanje 
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99 Паралоид Б72 Kremer или одговарајуће 67400 

100 Титебонд 50 лепак за дрво   

101 Акрил, Акронал 754 Celanes или одговарајуће  

102 Скалпел бр.21   

103 Скалпел бр.22   

104 Шмиргла 60 Смирдекс или одговарајуће Бела на метар 

за обраду 

гипса 

105 Шмиргла 80 Смирдекс или одговарајуће Бела на метар 

за обраду 

гипса 

106 Шмиргла 120 Смирдекс или одговарајуће Бела на метар 

за обраду 

гипса 

107 Шмиргла 240 Смирдекс или одговарајуће Бела на метар 

за обраду 

гипса 

108 Шмиргла 1600 Смирдекс или одговарајуће Водена 

шмиргла у 

листовима за 

метал 

109 Сонда за ултразвучни 

чистач каменца 

ДТЕ или одговарајуће ГК5 

110 Сонда за ултразвучни 

чистач каменца 

ДТЕ или одговарајуће УЛ2 

111 Сонда за ултразвучни 

чистач каменца 

ДТЕ или одговарајуће Г6 

112 Лапонит Kremer или одговарајуће  

113 Алкохол   

114 Шпиритус   

115 Комплексон ИИИ   

116 Бургија за мермер 3 Макита. метабо или одговарајуће  

117 Бургија за мермер 4 Макита. метабо или одговарајуће  

118 Бургија за мермер 6 Макита. метабо или одговарајуће  

119 Бургија за мермер 8 Макита. метабо или одговарајуће  

120 Бургија за мермер 10 Макита. метабо или одговарајуће  

121 Бургија за мермер 12 Макита. метабо или одговарајуће  

122 Бургија за мермер 14 Макита. метабо или одговарајуће  

123 Комплет бургија за метал Макита. метабо или одговарајуће  

124 Комплет бургија за дрво Макита. метабо или одговарајуће  

125 Дијаматске турпије сет Kremer или одговарајуће  

126 Formula Five © одвајач за 

гумене калупе 

BG Model shop или одговарајуће  

127 Печена умбра. Тамно браон Kremer или одговарајуће 40720 

128 Сирова умбра Kremer или одговарајуће 40660 

129 Сирова умбра, светла Kremer или одговарајуће 40611 

130 Сирова умбра Kremer или одговарајуће 40610 

131 Бела Kremer или одговарајуће  
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132 Барсил силикон бели   

133 Барсил силикон провидни   

134 Сирће алкохолно 9% MosLab или одговарајуће  

135 Чаше лабораторијске  

пластичне - 250 мл 

Није битан произвођач  

136 Вата папирна, 100% 

целулоза 

Галеника или одговарајуће  

137 Вата санитетска Галеника или одговарајуће  

138 Асепсол MosLab или одговарајуће  

139 Фентин, 200 мл Belinka или одговарајуће Спреј за 

уништење 

инсеката у 

дрвету 

140 Стега 150*80 Woby haus или одговарајуће 549100 

141 Стега 200*50 Woby haus или одговарајуће 249210 

142 Штипаљка 50 мм никл Woby haus или одговарајуће 549319 

143 Штипаљка 100 мм метална Woby haus или одговарајуће 549316 

144 Штипаљка 230 мм метална Woby haus или одговарајуће 549318 

145 Штипаљка 100 мм никл Woby haus или одговарајуће 549320 

146 Штипаљка 50 мм метална Woby haus или одговарајуће 549315 

147 Турпија - шпахтла Кремер или одговарајуће 885621 

148 Турпија - шпахтла Кремер или одговарајуће 885691 

149 Турпија - шпахтла Кремер или одговарајуће 885670 

150 Турпија - шпахтла Кремер или одговарајуће 885660 

151 Шпахтла кука 885232 Хоок, 

Но. 32 

Кремер или одговарајуће 885232 

152 Шпахтла кука 885226 Хоок, 

Но. 26 

Кремер или одговарајуће 885226 

153 Шпахтла кука Хоок, Но. 29 Кремер или одговарајуће 885229 

154 Дас маса – бела паковање по 

½ кг. 

Fila group S.p.A. или одговарајуће www.la-ram.rs 

155 Дас маса – теракота 

паковање по ½ кг. 

Fila group S.p.A. или одговарајуће www.la-ram.rs 

156 Сребро, трансфер Norris или одговарајуће  

157 Злато - 24 карата, слободно Guisto Manetti Battiloro S.p.A. или 

одговарајуће 

Дукат 

158 Злато - 24 карата, трансфер Guisto Manetti Battiloro S.p.A. 

(Фиренца) или одговарајуће 

Дукат 

159 Злато - 24 карата, тродупло Guisto Manetti Battiloro S.p.A. или 

одговарајуће 

Дукат 

160 Кит акрилни – бели, 150 гр. Јупол или одговарајуће  

161 Кит акрилни – буква, 150 гр. Јупол или одговарајуће  

162 Кит акрилни – смреча, 150 

гр. 

Јупол или одговарајуће  
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163 Кит акрилни – храст, 150 гр. Јупол или одговарајуће  

164 Кит акрилни, бели 0,8 кг. Крафт или одговарајуће  

165 Метални пудери Masserini (Милано, Италија) или 

одговарајуће 

комплет 

166 Ножићи - за дуборез (сет) Narex Bystrice s.r.o. Чешка или 

одговарајуће 

61-62 Hrc. 

Profi tools 

167 Микстион – водени (водена 

база НЕ акрилни) 

Lefranc – Bourgeois (1/2 hour after 

aplication) или Masserini (Милано, 

Италија) (MXN Missione all’acqua a 

dorare) или одговарајуће 

Може и 

микстион од  

Missione ad 

acqua (da 1 a 

12 ore) 

Ferrario Color 

S.r.l. Bologna. 

168 Лепак за дрво, МОМЕНТ 

ВОДООТПОРНИ, плави 

750 гр. 

Henkel или одговарајуће Waterproff, 

водоотпорни 

169 Дремел делови Dremel или одговарајуће 50/E 

170 Рукавице памучне, вел. XЛ /  

171 Силаксил са учвршћивачем Silaxil, Lascod Spa, Firenca или 

одговарајуће 

Купује се: где 

се продаје 

стоматолошк

а опрема 

(Dental 

medical) 

172 Скалпел Olfa или одговарајуће CL 

173 Шелак – жути  у љуспама /  

174 Шелак – рубин  у љуспама /  

175 Шлагметал – имитација 

злата 

Masserini (Милано, Италија) или 

одговарајуће 

Фолија дим. 

16*16 

176 Мовилит 2452 Кремер или одговарајуће или нешто 

слично (има 

Миленко у 

ринфузи) 

177 Рукавице, плаве  величина 

9-10 XЛ 

Semperit Technische Produkte GmbH, 

Vienna, Austria или одговарајуће 

Величина 9-

10 XL 

178 Скид или скидол (за 

скидање фарбе), ГЕЛ 

Hempro color, Шид или одговарајуће Гел не течни 

179 Лим за урамљивање слика  

Л 80 

Гвожђара Giovani Co (Београд, 

Његошева 76) или одговарајуће 

0.921. 

180 Лим за урамљивање слика  

Л 60 

Гвожђара Giovani Co (Београд, 

Његошева 76) или одговарајуће 

0.920. 
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181 Лим за урамљивање слика Л 

40 

Гвожђара Giovani Co (Београд, 

Његошева 76) или одговарајуће 

0.919. 

182 Шраф за урамљивање слика 

3x12 

Гвожђара Giovani Co (Београд, 

Његошева 76) или одговарајуће 

0.236. 

183 Закачаљке за слике - разне Гвожђара Giovani Co (Београд, 

Његошева 76) или одговарајуће 

 

184 Жижолин /  

185 Пинцета медицинска /  

186 Пигмент злато - светлији, у 

праху (Ducato 01-10, Ricco, 

Verde Inglese, Antico) 

Masserini (Милано, Италија) или 

одговарајуће 

 

187 Бајц акрилни - светли орах 

(2л) и тамни орах (2л)  

(Звезда) 

Звезда или одговарајуће  

188 Брусни папир/шмиргле   

189 Јудејска патина Masserini или одговарајуће  

190 Златни спреј (ОБИЧАН) Јупол или одговарајуће  

191 Четка - флах 4 Maries или одговарајуће  

192 Четка - флах 5 Maries или одговарајуће  

193 Четка - флах, кинеска 

(Мариес) 

Maries или одговарајуће  

194 Четка за позлату (2, 4 и 6 цм 

ширина) 

Кремер или одговарајуће 857510 

195 Четка , Chiqueteur Brush, 

round,Squirell Hair, 

#85083506. 

Кремер или одговарајуће 85083506 

196 Gilding Brush, Squirrel 

Hair,#854132 

Кремер или одговарајуће 854132 

197 Лак цапон Кремер или одговарајуће 79570 

198 Акрилни емајл боја бела Aqua Paint или одговарајуће  

199 Вајт спирит (70524 Wхите 

Спирит, 40% ароматицс, 

солвент, Кремер) 

Kremer или одговарајуће 70524 

200 Папирна креп трака од 18 

мм 

  

201 Мастик, 100г Kremer или одговарајуће 60050.12100.1

36 

202 Мастикс лак Kremer или одговарајуће 79350.21100.3

50 

203 Растварач, 1л Kremer или одговарајуће 70471.21100.4

25 Shellsol D 

40 

204 Растварач, 1л Kremer или одговарајуће 70901.21100.4

25 Butyl 

Glycol 
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205 Растварач, 1л Kremer или одговарајуће 70920.21100.4

25 

Methoxypropa

nol PM 

206 Растварач, 1л Kremer или одговарајуће 70520.21100.4

25 Shellsol А 

207 Четка за лакирање Kremer или одговарајуће 85420210 

208 Четка за лакирање Kremer или одговарајуће 85420320 

209 Канада балзам 100мл Kremer или одговарајуће 62110.20100.3

26 

210 Ланено уље, хладно цеђено Kremer или одговарајуће 73054.21100.1

60 

211 Сликарски медијум, туба 50 

мл 

Kremer или одговарајуће 79098 

212 Медијум за ретуш боје, 

1100мл 

Deffner & johann или одговарајуће 2042100 

Lascaux 

Mowilith® 

20/AYAB 

213 Бакарни ексери, пак. Од 100 Deffner & johann или одговарајуће 2859011 

214 Клешта за шпановање Deffner & johann или одговарајуће 2867200 

215 Футрола Deffner & johann или одговарајуће 4654050 

216 Маказе, 14,5 цм Deffner & johann или одговарајуће 2833400 

217 Дрвена кутија (24.7x 18.5 x 

4.4 цм) 

Кремер или одговарајуће 963020 

218 Стаклене посуде 25x10мл Kremer или одговарајуће 964139 

219 Диацетон алкохол, 1 л Kremer или одговарајуће 70890.21100.4

25 

220 Подлога – Бева Гессо, 

236мл 

Kremer или одговарајуће 87060 

221 Црне латекс рукавице Ultra Sun Cosmetics или одговарајуће 21484 

Mediclean 

nero 

222 Густав Бергер изолациони 

ПВА спреј, 1 л 

CTS или одговарајуће Gustav 

Berger’s 

Original  

Formula® 

Isolating PVA 

Spray Varnish 

223 Тинувин 292, 4 оз Talas или одговарајуће TFK054002 

224 Ваљак Talas или одговарајуће TTS018003 

225 Воштани лак, 35мл туба Deffner & johann или одговарајуће 2160000 

226 Палета, порцеланска Deffner & johann или одговарајуће 1831200 

227 Палета Deffner & johann или одговарајуће 1870000 

228 Пигмент, ултрамарин Schmincke или одговарајуће 18 490 

229 Пигмент, печена умбра Schmincke или одговарајуће 18 683 

230 Пигмент, вандајк браон Schmincke или одговарајуће 18 675 

231 Пигмент, црна Schmincke или одговарајуће 18 722 

232 Пигмент, црна Schmincke или одговарајуће 18 723 

233 Пигмент, црна Schmincke или одговарајуће 18 729 
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234 Пигмент, ализарин Schmincke или одговарајуће 18 367 

235 Пигмент, индиго Schmincke или одговарајуће 18 491 

236 Пигмент, пруско плава Schmincke или одговарајуће 18 493 

237 Пигмент, сирова умбра Schmincke или одговарајуће 18 682 

238 Пигмент, зелена землља Schmincke или одговарајуће 18 519 

239 Конзерваторска боја 

Гамблин 15 мл 

Gamblin или одговарајуће Ivory black 

240 Ножићи за хирушки 

скалпел – 18 (облик) 

паковање од 100 

  

241 Ножићи за хирушки 

скалпел – 15 (облик) 

паковање од 100 

  

242 Ножићи за хирушки 

скалпел – 10 (облик) 

паковање од 100 

  

243 Ножићи за хирушки 

скалпел – 11 (облик) 

паковање од 100 

  

244 Дршка за хирушки скалпел, 

вел. 3 

  

245 Стаклени левак Super-lab (BRAND) или одговарајуће 1455 20 

246 Магнетне плочице за 

мешање 

Super-lab (BRAND) или одговарајуће 1379 28 

247 Стаклена боца са плавим 

затварачем 100 мл 

Super-lab (BRAND) или одговарајуће 1225 38 

248 Стаклена боца са плавим 

затварачем, тамно 

стакло,100 мл 

Super-lab (BRAND) или одговарајуће 7040 12 

249 Лабораторијска бочица са 

стакленим затварачем, 300 

мл 

Super-lab Glassco или одговарајуће 284.456.02 

250 Лабораторијска посуда, 

95x55мм 

Super-lab Glassco или одговарајуће 246.202.065 

251 Пречишћени терпентин, 1 л Lefranc & Bourgeois или одговарајуће Essence de 

térébenthine 

rectifiée 

252 Гумени чекић 1 кг WOMAX или одговарајуће 547020Woby 

house, 

253 Вадилица за ексере (козија 

ножица) 

Lux или одговарајуће  

254 Стеге штипаљке  стезне 

ширине 30мм 

WOLFCRAFT или одговарајуће 3432000 

Алати&Маш

ине 

255 Стеге штипаљке стезне 

ширине 70 мм 

MT 70 WOLFCRAFT или 

одговарајуће 

3633000 

Алати&Маш

ине 

256 Стеге штипаљке са куком 

стезне ширине 50 мм 

FZH 50 WOLFCRAFT или 

одговарајуће 

3629000 

Алати&Маш

ине 
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257 Продужни кабл са 4 

утичнице 

  

258 УВ заштитне наочаре   

259 Четкица за ретуш Н° 2 Winsor & Newton Series7 или 

одговарајуће 

 

260 Четкица за ретуш Н° 0 Winsor & Newton Series7 или 

одговарајуће 

 

261 Картонски регистри, црни 

(пак.од два) 

IKEA, Tjena или одговарајуће 003.954.74 

262 Бочице са дозером 

(пумпицом) за раствараче, 

тамно стакло, 100 мл 

OBEELIKS или одговарајуће 5971000 

263 Орахово уље, хладно 

цеђено, 250мл 

Kremer или одговарајуће 73550.20250.1

56 

264 Маково уље, 250 мл Kremer или одговарајуће 73600.20250.1

56 

265 Копаиба балзам, 100 мл Kremer или одговарајуће 62100.20100.3

26 

266 Натурал јапански папир Талас или одговарајуће TPB068104 

267 Папир Yame Kozo Hadaura Талас или одговарајуће S-4 

268 Папир Yame Kozo Hadaura Талас или одговарајуће S-3 

269 Папир Yame Kozo Hadaura Талас или одговарајуће S-2 

270 Папир Yame Kozo Hadaura Талас или одговарајуће S-1 

271 Тенгујо тонирани козо 

папир 

талас или одговарајуће TPB094105 

272 Тенгујо тонирани козо 

папир 

Талас или одговарајуће TPB094104 

273 Шило Пел или одговарајуће 870-884 

274 Бондина Пел или одговарајуће 492-1010 

275 Прах за чишћење Пел или одговарајуће 147-1600 

276 Трака за конзервацију Пел или одговарајуће 533-0017 

277 Лепљива конз.трака Пел или одговарајуће 401-4151 

278 Лепљива конз. трака Пел или одговарајуће 401-4152 

279 Лепљива конз. трака Пел или одговарајуће 401-4153 

280 Лепљива трака  387-0151 

281 Конзерваторска трака  533-0126 

282 Штирак (Wheat Starch) Пел или одговарајуће 615-2000 

283 Четкица за пасту Пел или одговарајуће 032-3039 

284 Рукавице за прсте Нитрилне  

С 

Пел или одговарајуће 837-400S 
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285 Нитрилне рукавице  С Пел или одговарајуће 837-5201 

286 Тефлон за глачање Пел или одговарајуће 870-9144 

287 Мека четкица за прашину Пел или одговарајуће 869-7000 

288 Милар Талас или одговарајуће TAS029007 

289 Милар Л коверта Талас или одговарајуће TAS030041 

290 Милар коверта Талас или одговарајуће TAS030020 

291 Милар коверта Талас или одговарајуће TAS030016 

292 Милар коверта Талас или одговарајуће TAS030012 

293 Оловка за тестирање Талас или одговарајуће TEC007002 

294 пХ оловка Талас или одговарајуће TEC007001 

295 Танка оловка Талас или одговарајуће TPD016002 

296 Конзерваторски нож Талас или одговарајуће TTB008001 

297 Пинцета са лупом Талас или одговарајуће TTB031001 

298 Рог за глачање Талас или одговарајуће TTS017006 

299 Кост за глачање Талас или одговарајуће TTS084012 

300 Мини кост за глачање Талас или одговарајуће TTS084001 

301 Анти-статик четка Талас или одговарајуће TTB096002 

302 Глачалица Кремер или одговарајуће 883348 

303 Сет ултрамарин пигменти Кремер или одговарајуће 14260 

304 Сет црвени пигменти Кремер или одговарајуће 14252 

305 Земљани тон пигменти Кремер или одговарајуће 11553 

306 Стаклена плоча deffner или одговарајуће 1873000 

307 Узорци јап.папира Пел или одговарајуће 682-TENGU 

308 Стаклени тегићи - овал Пел или одговарајуће 426-0090 
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309 Мала посуда за прање Пел или одговарајуће 618-810 

310 Лупа Пел или одговарајуће 610-2424 

311 Јапански 60гр. Папир   

312 Јапански 45гр. Папир   

313 Архивски албум Пел или одговарајуће 416-ALBG 

314 Сатен лак Lefranc&Bourgeois или одговарајуће  

315 Гумице за брисање Пел или одговарајуће 961-7000 

316 Гумице за мрље Пел или одговарајуће 782-2520 

317 Дрвена јапанска шпатула Пел или одговарајуће 996-30121 

318 А+ танки перманент маркер Office1 или одговарајуће 08MB11B 

319 Бели филц Ø200мм 

паковање од 5 комада 

BUCHLER или одговарајуће Catalo-

No.:162002 

320 Четкице за ретуш   

321 Реxил Регалрез 1126   

322 Wхите Спирит Д 40   

323 Столарске стеге   

324 Еластичне стеге   

325 Акрилни кит за дрво   

326 Шелак, безбојни   

327 Комплет четкица, 

синтетичка длака 

КРЕМЕР или одговарајуће 8500549 

Master-class S 

328 Рашпа већа, КРЕМЕР или одговарајуће 885620 

329 Рашпа мања, КРЕМЕР или одговарајуће 885621 

330 Шпатула, округла КРЕМЕР или одговарајуће 885067 

331 Шпатула КРЕМЕР или одговарајуће 885051 
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332 Шпатула КРЕМЕР или одговарајуће 885032 

333 Маска од лаганог 

термопластичног 

еластомера са два 

изменљива филтера 

3М или одговарајуће 3M- 6200 

srednja 

334 Филтери за маску 3М 3М или одговарајуће 3M-6059 

335 Скалпел ОЛФА или одговарајуће L6-AL 

336 Заштитне наочаре:                       

3М ФАХРЕНХЕИТ ПЦ 

3М или одговарајуће ZN - 2716 

337 Санитетска  вата Галеника или одговарајуће  

338 ОХО лепак Аеро  Балкан или одговарајуће  

339 Латекс рукавице , 

нестерилне,без талка,  М 

Dental Medical или одговарајуће Selecт plus, 

љубичасте М 

340 Креп трака 2,5 цм  

341 Пластелин,  меки Меки пластелин   

342 Трулекс крпе Влажне крпе, паковање од 3 ком.  

343 Дрвени штапићи Дужина 16 цм паковање од 

100 

344 Лабораторијско 

стакло,Чаша лабор. ниска 

форма са изливником 

Лаб.стакло. Пречник 23 цм Labns.com   

или 

w.w.w.Didacti

s. co.rs 

345 Темпере : бела,  црна, 

светли окер, умбра 

Аеро, велика туба од 42 мл или 

одговарајуће 

 

346 Четкице 1 Rembrant или одговарајуће  

347 Четкице 2 Rembrant или одговарајуће  

348 Четкице 3 Rembrant или одговарајуће  

349 Четкице 4 Rembrant или одговарајуће  

350 Восак за моделовање Dental , Sanident 450 г. или 

одговарајуће 

MB wax 1 

351 Гумене шоље за гипс   
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352 Гамблин конзерваторске 

боје, смеђа ализарин мадер 

15мл 

KREMER или одговарајуће Gamblin 

conservators 

colors,Brown 

Madder 

Alizarin 

Permanent 

8005050 

353 Гамблин конзерваторске 

боје, фтало плава, 15мл 

KREMER или одговарајуће Gamblin 

conservators 

colors Phthalo 

Blue Copper 

15ml 8053050 

354 Гамблин конзерваторске 

боје, чађаво црна, 15мл 

KREMER или одговарајуће Gamblin 

conservators 

colors Lamp 

Black 

8037050 

355 Четка за лепокове, шир. 2 

инча 

KREMER или одговарајуће Varnish and 

Gesso Brush, 

No. 2 inch 

85007020 

356 Бева филм, дебљи, 65 µ KREMER или одговарајуће BEVA® 371 

Film, Thick 65 

µ, 68 cm 

357 Дрвена кутија, празна, вел. 

24,7 x 18,5 x 4,4 цм 

KREMER или одговарајуће Wooden Box, 

beech wood, 

handmade, 

empty, size 

about 24.7 x 

18.5 x 4.4 cm 

963020 

358 Ренесанс, микрокристални 

восак, 65 мл 

KREMER или одговарајуће Renaissance 

Polishing Wax 

65 ml 

62900.20065.9

00 

359 Стаклене теглице од 10 мл у 

паковању од 25 комада 

KREMER или одговарајуће 25 piece Glass 

10 ml, 25 

piece 964139 
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360 Четкица за ретуш за 

минијатуре од најбоље 

куне, но 1 

Winsor & Newton или одговарајуће Series 7, 

Winsor & 

Newton, size 1 

brush 

94376861167 

(Product 

Code5012000) 

361 Четкица за ретуш за 

минијатуре од најбоље 

куне, но 3 

Winsor & Newton или одговарајуће Series 7, 

Winsor & 

Newton, size 3 

brush 

94376861181 

362 Четкица за ретуш за 

минијатуре од најбоље 

куне, но 2 

Winsor & Newton или одговарајуће Series 7, 

Winsor & 

Newton, size 2 

brush 

94376861174 

363 Порцеланска палета са 

поклопцем 

Deffner & Johann или одговарајуће Porzellanpalett

e rechteckig 

1831200 

364 Дрвена кутија Deffner & Johann или одговарајуће Praktische 

Holzkassette, 

Größe 1 

(klein) 

4010100 

365 Бакарни ексерчићи 14 мм 

(паковање од 100 ком, 

0.0540 кг) 

Deffner & Johann или одговарајуће Copper Nails 

14 mm, 100 

pc.  2859014 

366 Теглица, ПВЦ,100мл Deffner & Johann или одговарајуће Klarsichtdose 

PVC 100 ml  

Item no.: 

1877010 

367 Теглица, ПВЦ,200мл Deffner & Hohann или одговарајуће Klarsichtdose 

PVC 200 ml  

Item no.: 

1877020 

368 Клешта за шпановање CTS или одговарајуће Canvas 

stratching 

pilers 1400 

369 Стаклени лабораторијски 

штапићи за мешање дужине 

250мм, пречника до 6 мм, 

паковање од 50 

BRAND или одговарајуће Stiring rods 

Pack of 50 

1358 15 
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370 Стаклена посуда за лак, 500 

мл 

http://www.super-

lab.com/cms/mestoZaUploadFajlove/G

RUPPE_1_.pdf или одговарајуће 

Quarzglas-

Kristallisiersc

halen, QGT 

Bad 

Harzburg,Crys

tallizing 

Dishes, Quartz 

Glass,Kristalli

sierschalen 

nach DIN 

12338/12337. 

Inhalt Außen-

Ø Höhe 18 36 

74049 

371 Четка за лакирање 100 мм Chalimont tradition 730, no. 100 mm 

или одговарајуће 

Brush 

372 Ролна за смештај четака од 

бамбуса 

Deffner & Johann или одговарајуће Pinselmatte 

aus 

Bambusrohr 

3920105 

373 Транспарентне фолије, 

ЦГФ 640, 50/А4 

Pelikan или одговарајуће Laser-film 

CGF 640, 

50/A4 404 079 

374 скалпел Deffner & Hohann или одговарајуће Spezial 

Skalpellmesse

r, schräge 

Klinge, Länge 

165 mm  

4694010 

375 Маказице за прецизно 

сечење 

Deffner & Hohann или одговарајуће Japanese 

Handmade 

Grip Scissors 

straight, 100 

mm (1 pc) 

2833600 

376 Пинцета са лупом Deffner & Hohann или одговарајуће Lupenpinzette 

4554095 

377 Зубарска игла од нерђајућег 

челика 

Deffner & Hohann или одговарајуће Präpariernadel 

rostfrei spitz, 

Länge 135 

mm  4693009 

http://www.super-lab.com/cms/mestoZaUploadFajlove/GRUPPE_1_.pdf
http://www.super-lab.com/cms/mestoZaUploadFajlove/GRUPPE_1_.pdf
http://www.super-lab.com/cms/mestoZaUploadFajlove/GRUPPE_1_.pdf
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378 Лак Гамвар, сатен, 16 унци Gamblin или одговарајуће Gamvar Satin 

picture 

varnish, 16.9 

fl oz. 

379 Стаклена бочица за реагенс 

са уским грлом, светла, са 

шлифом и стакленим 

затварачем 100 мл, 

паковање од 10 

  

380 Четка за лакирање, 3“ LUKAS или одговарајуће Dun 

Bristlevarnish  

brush; tin 

ferrule; short 

raw wooden 

handle. 3“ 

4591 

381 Пластични држач за четке LUKAS или одговарајуће Brush Display 

round 5589 

0000 

382 Санитетска вата   

383 Пластична кадица вел. 

17,3x24,4x5,3 цм 

Trioplast 

http://www.trioplast.co.rs/prolist.php?vr

sta=1&lang=sr или одговарајуће 

Višenamenska 

posuda 1 e330 

Dimenzije: 

17,3x24,4x5,3 

cm 

384 Пластична кадица, вел. 

21,5x30,4x6,4 цм 

Trioplast или одговарајуће Višenamenska 

posuda 2 e331 

Dimenzije: 

21,5x30,4x6,4 

cm 

385 Креп трака шир. 1 цм   

386 Креп трака шир. 5 цм   

387 Мастикс лак, сатен,  60 мл Schmincke или одговарајуће 50017 

388 Тајвек ролна Кремер или одговарајуће  

389 Референтни материјал за 

ЕДИКСРФ 

спектроскопију,месинг-

елементи у траговима, диск 

МБХ или одговарајуће MBH 

31XTB1 K 

390 Референтни материјал за 

ЕДИКСРФ спектроскопију, 

Бронза, диск 

МБХ или одговарајуће MBH 

32XSN3 G 
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391 Индикаторске траке у боји, 

кутија 

Mерцк или одговарајуће 109535 

392 Носећи филм са мегнетом 

за металографску полир 

машину 

Буехлер или одговарајуће 16-2574 

393 Носећи филм без мегнета за 

металографску полир 

машину 

Буехлер или одговарајуће 16-2575 

394 CarbiMet папир за 

шмирглање П240 

Буехлер или одговарајуће 16-10-0220 

395 CarbiMet папир за 

шмирглање П320 

Буехлер или одговарајуће 16-10-0320 

396 Филц за полирање 

металографских  узорака 

магнетни TeksMet 

Буехлер или одговарајуће 423210 

397 Филц за полирање 

металографских  узорака 

магнетни Verduteks 

Буехлер или одговарајуће 423410 

398 Синтетичка тканина за 

полирање металографских 

узорака Chemomet 

Буехлер или одговарајуће 424010 

399 Паста за полирање 

металографских узорака од 

9 микрона, 

METADISUPREME 

Буехлер или одговарајуће 406633 

400 Калупи за ливење узорака у 

епоксидима, фи 30 

милиметара 

Буехлер или одговарајуће 209179 

401 Суспеензија за полирање 

металографских узорака, 

силиконска 

Буехлер или одговарајуће 406370064 

402 Милар филм за ЕДИКСРФ 

спектроскопију од 3 

микрона 

Премиерлаб или одговарајуће TF-130 

403 Полипропиленски филм за 

EDIKSRF спектроскопију 

од 5 микрона 

Премиерлаб или одговарајуће TF-250 

404 Микро прстенови за узорке 

у праху 

Премиерлаб или одговарајуће MC-1520 

405 Стакло Ø 60 мм deffner или одговарајуће 2285060 

406 Бочице glassco или одговарајуће 083.279.04 

407 Четка glassco или одговарајуће 593.303.06 

408 Лаб. чаша 600 мл glassco или одговарајуће 229.235.09 
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409 Лаб. чаша 400 мл glassco или одговарајуће 229.235.08 

410 Лаб. чаша 250 мл glassco или одговарајуће 229.235.07 

411 Лаб. чаша 100мл glassco или одговарајуће 230.205.03 

412 Лаб.чаша 50мл glassco или одговарајуће 230.205.02 

413 Спатула glassco или одговарајуће 374.303.05 

414 Стаклени штапић glassco или одговарајуће 090.202.02A 

415 Стаклени левак glassco или одговарајуће Q239.202.03 

416 Стаклени левак 250мл Glassco/ Дуран или одговарајуће  

417 Четкица за пипету glassco / Дуран или одговарајуће LS-1461007 

418 Посуда glassco или одговарајуће 208.303.03 

419 Стак.пипета са гуменом 

главом 50мл 

Glassco /Дуран или одговарајуће  

420 Посуда Дуран или одговарајуће 24 209 59 08 

421 Посуда Дуран или одговарајуће 24 205 32 09 

422 Посуда Дуран или одговарајуће 24 208 57 01 

423 Звоно посуда Дуран или одговарајуће 24 460 69 07 

424 Терпентин, пречишћени, Lefranc & Bourgeois или одговарајуће Essence de 

térébenthine 

rectifiée 

425 Растварач, лигроин, Kremer или одговарајуће Siedegrenzben

zin 100/140, 

aromatenfrei 

70400 

426 ГУМИЦЕ ЗА ТЕГЛЕ   

427 ЈАПАН ПАПИР 40гр   

428 САНИТЕТСКА ВАТА   

429 ГРАДУИСАНА 

СТАКЛЕНА ЧАША  од 100 

мл 

  

430 ГОВЕЂА ЖУЧ од 75 мл Lefranc bourgeois или одговарајуће  

431 ШПРИЦЕВИ од 10  мл   

432 ШПРИЦЕВИ од 20  мл   

433 ИГЛЕ (РОЗЕ)  Розе 

434 ИГЛЕ (ЗЕЛЕНЕ)  Зелене 

435 ЧЕТКЕ (флах кинеске)  флах кинеске 

436 КОМБИНОВАНА 

КЛЕШТА 

  

437 ШРАФЦИГЕР  2 већа 2 мања 

438 ЛИГРОИН од 1л KREMER или одговарајуће  

439 ХИРУШКЕ РУКАВИЦЕ Л   

440 Болус LeFranc или одговарајуће  

441 Браварски чекић Woby house или одговарајуће 951855 
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442 Браварски чекић Woby house или одговарајуће 951858 

443 Лењир винкла Woby house или одговарајуће 79023001 

444 Либела Woby house или одговарајуће 79017702 

445 Метар Woby house или одговарајуће 573108 

446 Метар Woby house или одговарајуће 573109 

447 Аралдит cts или одговарајуће  

448 Медијум за консолидацију Kremer /Lascaux или одговарајуће 81012 

449 Вишаб Kremer или одговарајуће 780632 

450 Газа – медицинска 100м x 

80цм 

  

451 Акрилни гит бели 400 гр Viteks или одговарајуће 605301 

452 Медицинска вата  1кг NIVA или одговарајуће  

453 Папирна вата 1 кг NIVA или одговарајуће  

454 Акрилик – ринфуза  1 л   

455 Ацетон  -  1 литар   

456 Стиродур XПС 3цм 

1250x600мм 

Uradi sam или одговарајуће 405476 

457 Жица за везивање 

поцинкована  (диа 2,5 мм х 

25м) 

Uradi sam или одговарајуће 927100 

458 РАБИЦ ПЛЕТИВО - 

ПЛАСТИФИЦИРАНО - 

ПУНКТОВАНО / 

1,0/0,7X13X13ММ / 1М2 

VELOG или одговарајуће 34207 

459 ШРАФОВИ ЗА ДРВО - 

ПГБ 4.0X45ММ ГЗ / 000W  - 

кутија 

Uradi sam или одговарајуће 911830 

460 Песак Студенички - жути 50 

кг 

  

461 Мермерно брашно – џак (10 

кг) 

Stovarište Kopaonik или одговарајуће  

462 Шпиритус  - 1 литар   

463 Кофа – 20 литара Uradi sam или одговарајуће 944017 

464 Зидарска фангла лимена Uradi sam или одговарајуће 404021 

465 Мистрија овална кована Uradi sam или одговарајуће 404082 

466 Мистрија ужа 140 мм Uradi sam или одговарајуће 411188 

467 Глетерица назубљена  

8х8мм 

Uradi sam или одговарајуће 405033 

468 Шпахтла јапан росфрај Uradi sam или одговарајуће 411135 

469 Вајарске шпахтле 

двостране 

  

470 Зубарске алаткице SANIDENT plus или одговарајуће Ilije 

Garašanina 

471 Шприцеви – 10 мл Apoteka или одговарајуће  

472 Шприцеви – 20 мл Apoteka или одговарајуће  

473 Игле – розе - Ромед Apoteka или одговарајуће  
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474 Игле – зелено - Ромед Apoteka или одговарајуће  

475 Стаклене четке, 2 оловке, Faber – Castell или одговарајуће  

476 Наставци за стаклену четку Faber – Castell или одговарајуће  

477 Прскалица 2 л (ручна) Uradi sam или одговарајуће 711140 

478 Хирушке рукавице Л - 

Ромед 

Apoteka или одговарајуће  

479 Хирушке рукавице С - 

Ромед 

Apoteka или одговарајуће  

480 Хирушке - маске Apoteka или одговарајуће  

481 Четке Сет за лазуре, 30, 50, 

100мм 

Uradi sam или одговарајуће 406492 

482 Четка окр. Бр 2 Roma - company или одговарајуће 52102102 

483 Флах четке кинеске сет   

484 Мермерне плоче 40x40x3 

цм 

  

485 КУТИЈА ЗА ЕКСЕРЕ 

ЕРГОБОX5 ПЛАВА 

333X500X187ММ 

Uradi sam или одговарајуће 355717 

486 НАОЧАРЕ ЗАШТИТНЕ 

ЛУЦЕРН 

Uradi sam или одговарајуће 411129 

487 Гумене рукавице памучна 

постава  - величина М 

Uradi sam или одговарајуће 400499 

488 Beva 371 hot laminathing 

athezive 

Kremer или одговарајуће  87031 

489 Beva 371 fim thich extra 

wide 

Kremer или одговарајуће 87052 

490 Lascaux адхесиве Wаx 443-

95 

Kremer или одговарајуће 81060 

491 Lascaux medium for 

retouching 20 - 50 

Kremer или одговарајуће 81047 

492 Lascaux - Гессо Kremer или одговарајуће 81030 

493 Lascaux UV Protect Briliant Kremer или одговарајуће 81070 

494 Рукавице, Латеx-Фрее, 

нитрилне, без пудера, 

величина С 

Sempermed или одговарајуће  

495 Боца за дестиловану воду, 

стаклена, 5000 мл 

Laboratorija d.o.o или одговарајуће 100158 

496 Спатула, мања PEL или одговарајуће 617-003 

497 Glassine Envelope 53мм x 

78мм 

PEL или одговарајуће 375-5378 

498 Футрола за алатке PEL или одговарајуће 486-50038 

499 Чичак трака, самолепљива, 

2 цм 

Uradi sam или одговарајуће  

500 Пигма Пен Сет (0.2мм, 

0.25мм, 0.3мм, 0.35мм, 

0.45мм, 0.5мм) 

PEL или одговарајуће 642-P6 

501 Полyестер Филм Маркинг 

Пен 

PEL или одговарајуће 642-0050 
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502 Папир за паковање, бели, 

118гр,ширина 1,5 м 

University Products или одговарајуће  

503 фломастер - тањи, да писе 

по фолији – сребрни 

  

504 фломастер - тањи, да писе 

по фолији – златни 

  

505 Оловка, бела Crescat или одговарајуће 19400 

506 Оловка, црна Crescat или одговарајуће 19423 

507 Лењир, stainless steel, 150мм PEL или одговарајуће 869-0006 

508 Лењир, stainless steel, 600мм PEL или одговарајуће 869-0024 

509 Маказе PEL или одговарајуће 486-50038 

510 Маказе Olfa или одговарајуће SCS-3 

511 Четкица, 6,3 мм PEL или одговарајуће 680-0048 

512 Четкица, 4,8 мм PEL или одговарајуће 680-0048 

513 Стаклене виале, 1.8 мл - 

Cryo Vial 

Glassco или одговарајуће 151.303.02 

514 Кутија за виале - Cryo Box 

PP 

Glassco или одговарајуће 155.303.02 

515 Кутија за предметна стакла Glassco или одговарајуће 129.303.02 

516 Пластична кутија с 

поклопцем, провидна 3 л 

(шир.20, дуж.29, вис.11) 

JYSK ili sl. или одговарајуће  

517 Пластична кутија с 

поклопцем, провидна 8 л 

(шир.29, дуж.39, вис.11) 

JYSK ili sl. или одговарајуће  

518 Цалосил ИП25   

 

2. Квалитет, количина и опис добара:  

Квалитет и детаљан опис материјала законзервацију дат је у тачки 1) овог дела конкурсне 

документације под назовом „Технички описи материјала за конзервацију“. Укупне 

количине су дате у Обрасцу структуре понуђене цене - Образац X. Понуда мора у свему да 

одговара захтевима дефинисаним од стране Наручиоца. У случају да и један део понуде не 

буде у складу са захтевима и условима наведеним у Техничкој спецификацији понуда ће 

се одбити. Понуђач је обавезан да предметна добра испоручи стручно и квалитетно, у 

складу са техничким описима, важећим прописима, стандардима и техничким 

нормативима који се односе на предметна добра, као и захтевима и сугестијама наручиоца. 

Имајући у виду да је у техничкој спецификацији наведен и одређен број хемикалија, 

изабрани понуђач је приликом испоруке предметних хемикалија дужан да Наручиоцу 

достави безбедносни лист који садржи податке прописане Правилником о садржају 

безбедносног листа.  

3. Рок и место испоруке предметних добара 
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3.1. Рок испоруке: 

Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана од дана пријема захтева за испоруку од стране 
наручиоца.  

3.2. Место испоруке:  

Понуђач је дужан да својим возилом достави материјал за конзервацију који је предмет 
набавке на адресу Наручиоца (ГАЛЕРИЈА ФРЕСАКА, Београд, ул. Цара Уроша бр. 20). 
Преузимању предмета набавке присуствују представник Наручиоца, као и представник 
изабраног понуђача.  
 

4. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:  

Понуђач је дужан да пре набавке предметних добара обезбеди атесте од специјализоване 
организације регистроване за ту делатност, сертификате, каталоге и другу документацију, 
којом се доказује њихов квалитет, у оригиналу или овереној фотокопији, на начин 
дефинисан прописима за ову област, као и да исте преда наручиоцу на сагласност за 
израду или набавку. 

Предмет набавке мора бити квалитета који је дат у техничком опису и који осигурава пуну 
функционалну експлоатацију. 
Приликом пријема материјала за конзервацију квалитативну и квантитативну контролу 
извршиће представник Наручиоца, у присуству представника изабраног понуђача, о чему 
се сачињава записник о квантитативном и квалитативном пријему, који обострано 
потписују представник Наручиоца и изабраног понуђача. Уколико се установи било какав 
квантитативни или квалитативни недостатак, односно неисправност, Наручилац је дужан 
да о томе сачини записник о рекламацији и достави га изабраном понуђачу, а изабрани 
понуђач се обавезује да записнички утврђене недостатке у квалитету и/или квантитету 
отклони најкасније у року од 2 (два) дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 
Сматра се да је примопредаја предмета набавке извршена када се, без примедби, прими од 
стране представника Наручиоца. 
За евентуалне скривене недостатке испоручених предмета набавке, који се нису могли 
уочити у редовном поступку квалитативне и квантитативне контроле, Наручилац има 
право рекламације. 
 
  Датум: ____________________  (М.П.)   Потпис овлашћеног лица 

 
                  __________________________ 
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IV - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗЈН 

 

(заокружи)                                    
а) понуђач 
б) члан групе понуђача 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача / члана групе понуђача) 
 
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са 
свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо доказ који је наручилац захтевао о 
испуњености обавезних услова - потписану и печатирану изјаву (Образац VI)  
 

Р.бр. Услови и Докази о испуњености услова 

1 

Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар. 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре у неовереној 
фотокопији;  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац VI 

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 
примање или давање мита, кривично дело преваре; 
Доказ: правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 
суда и надлежне полицијске управе МУП-а, 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 примање или давање мита, кривично 
дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда); 
предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примање или давање мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од 
два месеца пре отварања понуда);  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац VI 
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3 

 Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији 
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде 
Републике Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење јединице 
локалне самоуправе - града/општине да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода (које не могу бити старије од два месеца пре отварања 
понуда); 
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац VI 

4 
 Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, а таква дозвола је предвиђена посебним прописом 
Није предвиђена 

5 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
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 (члан 75 ст. 2 Закона) 
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 75 став 2 ЗЈН - Образац XIV 

 
6 

Додатни услов: 
Неопходан финансијски капацитет - да понуђач у последњих 6 месеци, који 
претходе месецу у коме је објављен позив за  подношење понуда није био у 
блокади 
Доказ: Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, 
која треба да обухвати захтевани период 

 
 
 
7 

Додатни услов: 
Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 
Референтна листа испоручених добара, а који одговарају предмету јавне 
набавке. Понуђач мора да има најмање 3 (три) реализована уговора за последњи 
период који није дужи од 3 (три) године и то 2016, 2017, и 2018. годину у 
минималном износу од укупно 6.000.000,00 динара.  
 
Доказ: Списак закључених уговора (Образац XV) са приложеним фотокопијама 
закључених уговора (не старије од три године односно за период 2016, 2017, 2018. 
године) 
Фотокопије закључених уговора који говоре о испоруци добара морају бити 
потписани и печатирани од стране Понуђача. У случају да Наручилац то захтева 
Понуђач је дужан да достави на увид и оригинал сваког од приложених уговора 
и који говоре о извршењу уговора;  
Доказ 2: Потврда референтног наручиоца (Образац XVI) 

8 

Додатни услов: 
Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом, односно – располаже 
једним возилом неопходним за доставу добара из предметне набавке 
Доказ: фотокопија доказа о основу располагања доставним возилом 
(саобраћајна дозвола, уговор, и др);  

 
9 

Додатни услов: 
Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, односно најмање 2 
(два) стално запослена лица која су у радном односу код понуђача или у друтом 
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облику радног ангажовања (уговор о делу, уговор о обављању привремених и 
повремених послова) који су одговорни за реализацију предметне јавне набавке; 
Доказ: фотокопије уговора о раду заједно са фотокопијом МА образца Фонда 
ПИО за запослене (за сваког радника појединачно) из кога се види да је радник 
пријављен на пензијско и инвалидско осигурање или уговор о делу, уговор о 
обављању привремених и повремених послова и др;  

 
Напред наведени обавезни услови, према члану 75 став 1 ЗЈН (тачке 1-4) се доказују 
писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у складу 
са чланом 77 став 4 ЗЈН (Службени гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15), која је саставни део 
конкурсне документације - Образац VI. 
 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, 

чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију 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. 
                            
                                                                                                 ______________________ 
                                       (М.П.) 
                                                                                      Потпис овлашћеног лица 
 
Напомена: 
- Образац оверава и потписује овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са 
подизвођачем, а у случају заједничке понуде образац оверава и потписује овлашћено лице 
члана групе који је носилац посла 
- Образац фотокопирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача  
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IVa - ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ  
ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(назив и седиште подизвођача) 
 
 
 

Р.бр. Услови и Докази о испуњености услова 

1 

Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар. 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре у неовереној 
фотокопији;  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац VI 

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 примање или 
давање мита, кривично дело преваре; 
Доказ: правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 
суда и надлежне полицијске управе МУП-а, 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 примање или давање мита, кривично 
дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда); 
предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примање или давање мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од 
два месеца пре отварања понуда);  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац VI 

3 

Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији 
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике 
Србије да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење јединице локалне 
самоуправе - града/општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода (које не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда); 
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Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац VI 

4 
Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, а таква дозвола је предвиђена посебним прописом 
Није предвиђена  

 
 

5 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
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 (члан 75 ст. 2 Закона) 
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, у складу са чланом 75 став 2 ЗЈН - Образац XIV 

 
 
 
 
 
                                                                                                ______________________ 
 
                                 (М.П.)                                         Потпис овлашћеног лица 
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V УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
У СМИСЛУ ЧЛАНОВА 75, 76 И 77 ЗЈН 

 
 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75 став 1 и 2 Закона 
о јавним набавкама и додатни услови одређени чланом 76 став 2 Закона 
 
Право учешћа имају сви заинтересовани  понуђачи  који  испуњавају обавезне услове према 
члану 75 став 1 и 2  Закона о јавним набавкама, односно: 
  
 1. Да је понуђач регистрован  код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;  
            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 примање или давање 
мита, кривично дело преваре; 
 3. Да је за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији; 
 4. да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 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 (члан 75 ст. 2 Закона) 
 
Додатни услови:  
 

6. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом; 
 

 Неопходан финансијски капацитет: 
- да понуђач у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за  
подношење понуда није био у блокади 
Неопходан пословни капацитет: 
- Референтна листа испоручених добара, а који одговарају предмету јавне набавке. 
Понуђач мора да има најмање 3 (три) реализована уговора за последњи период који није 
дужи од 3 (три) године и то 2016, 2017, и 2018. годину у минималном износу од укупно 
6.000.000,00 динара.  
 

7. Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом; 
  
Довољан технички капацитет: 
-располаже једним возилом неопходним за доставу добара из предметне набавке 
Довољан кадровски капацитет: 
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- најмање најмање 2 (два) стално запослена лица која су у радном односу код понуђача или 
у друтом облику радног ангажовања (уговор о делу, уговор о обављању привремених и 
повремених послова) који су одговорни за реализацију предметне јавне набавке 
 
 
Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76 Закона 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе (члан 77 ЗЈН) да испуњава услове прописане 
чланом 75 и 76 ЗЈН и то: 
а. Извод из регистра Агенције за привредне регистре у неовереној фотокопији;  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац VI 
  
б. правна лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне 
полицијске управе МУП-а, 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 примање 
или давање мита, кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре 
отварања понуда); 
предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, 
кривично дело преваре (које не може бити старије од два месеца пре отварања понуда);  
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац VI 
  
в. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде Републике Србије да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење јединице локалне самоуправе - 
града/општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (које 
не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда) 
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, у складу са чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац VI 
 
г. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 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 (члан 75 ст. 2 Закона) 
Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, у складу са чланом 75 став 2 ЗЈН - Образац XIV 
 
ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА: 

 
 Испуњеност додатних услова располагања неопходног финансијског и пословног  

капацитета, као и довољних техничких и кадровских капацитета, понуђач доказује на 
следећи начин:  

 
Неопходан финансијски капацитет: 
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- да понуђач у последњих 6 месеци, који претходе месецу у коме је објављен позив за  
подношење понуда није био у блокади 
 
Доказ: Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банка Србије, која треба 
да обухвати захтевани период 
 
Неопходан пословни капацитет: 
Референтна листа испоручених добара, а који одговарају предмету јавне набавке. 
Понуђач мора да има најмање 3 (три) реализована уговора за последњи период који није 
дужи од 3 (три) године и то 2016, 2017. и 2018. годину у минималном износу од укупно 
6.000.000,00 динара.  
 
Доказ: Списак закључених уговора (Образац XV) са приложеним фотокопијама закључених 
уговора (не старије од три године односно за период 2016, 2017, 2018. године) 
Фотокопије закључених уговора који говоре о испоруци добара морају бити потписани и 
печатирани од стране Понуђача. У случају да Наручилац то захтева Понуђач је дужан да 
достави на увид и оригинал сваког од приложених уговора и који говоре о извршењу 
уговора;  
Доказ 2: Потврда референтног наручиоца (Образац XVI) 
 
Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом 
Довољан технички капацитет: 
-располаже једним возилом неопходним за доставу добара из предметне набавке 
Доказ: фотокопија доказа о основу располагања доставним возилом (саобраћајна дозвола, 
уговор, и др)  
 
Довољан кадровски капацитет: 
- најмање најмање 2 (два) стално запослена лица која су у радном односу код понуђача или 
у друтом облику радног ангажовања (уговор о делу, уговор о обављању привремених и 
повремених послова) који су одговорни за реализацију предметне јавне набавке 
Доказ: фотокопије уговора о раду заједно са фотокопијом МА образца Фонда ПИО за 
запослене (за сваког радника појединачно) из кога се види да је радник пријављен на 
пензијско и инвалидско осигурање или уговор о делу, уговор о обављању привремених и 
повремених послова и др.  у фотокопији 
 
Напомена: 

 -Наручилац може захтевати, пре доношења одлуке о додели уговора, да понуђач чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена  као најповољнија достави 
на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) наведне у тачкама 1-4. Рок за 
достављање је 5 дана од дана достављања захтева; 
- Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа (докази за обавезне услове 1-4), ако је у својој понуди навео интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни; 
-За подизвођаче и заједничку понуду услови се такође доказују потписивањем и овером 
Изјаве о испуњавању услова из члана 75 став 1 ЗЈН - Образац VI конкурсне документације, 
коју потписује само понуђач ако наступа са подизвођачем/има, односно понуђач који је 
носилац посла у случају заједничке понуде. 
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 VI  - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ  
УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 И 76 ЗЈН 

 
 
 
 

У складу са чланом 77 став 4 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 
124/12,14/15,68/15), дајемо следећу:  

 
 
                                                           И З Ј А В У  

 
 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да, у својству 
понуђача, испуњавам све обавезне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке 
мале вредности добара – материјал за конзервацију (МК - 2/2019), у складу са чланом 75 
став 1 Закона о јавним набавкама, (тачке под редним бројем 1-4), наведене у Обрасцу за 
оцену испуњености услова из члана 75 и 76 ЗЈН - Образац IV, који је саставни део ове 
конкурсне документације. 
 
Наручилац задржава право провере тражених доказа о испуњавању услова из члана 77 
Закона о јавним набавкама. 
 
Напомена: 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са 
подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач. 
Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац 
посла. 
 
 
 
 
            Место и датум                            (М.П.)                                   Потпис овлашћеног лица 
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VII  - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

1. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
  
Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 
тако што ће најдаље дан пре отварања понуда да поднесе наручиоцу писани захтев за 
повлачење или опозив понуде. 
Образац „Прилог П-1“ је потребно да се попуни хемијском оловком-не црвеном и налепи 
на коверат или пакет у коме се понуда доставља. 
 
 2. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ  
Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације који су понуђачу 
достављени лично или су преузети на Порталу јавних набавки или интернет страници  
Народног музеја у Београду. 
Понуђач мора све обрасце и изјаве које су део конкурсне документације и чине саставни 
део понуде да попуни читко, потпише од стране одговорног лица и овери печатом. 
Понуђач није у обавези да попуни, потпише и овери само оне обрасце на којима је 
назначено у напомени да их понуђач не попуњава, јер нпр. не наступа са подизвођачима 
или понуда није заједничка. 
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној коверти, тако да се при отварању 
може проверити да ли је затворена онако како је била предата. Понуђач подноси понуду 
препорученом пошиљком или лично на адресу Музеј Вука и Доситеја, улица Господар 
Јевремова 21, Београд, уз напомену „Понуда за јавну набавку добара, материјал за 
конзервацију, МК-2/2019“- НЕ ОТВАРАТИ!  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 1500 часова. 

Рок за предају понуде износи 10 (десет) календарских дана односно до 21.03.2019. године и 
почиње да тече првог наредног дана (члан 95 Закона) од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки. Почетак и ток рокова не спречавају недеља 
и дани државних празника. Ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног 
празника, или у неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног 
радног дана (нпр уколико последњи дан рока за подношење понуда пада у суботу, када 
наручилац не ради, рок у тој ситуацији истиче првог наредног радног дана, односно у 
понедељак, уколико понедељак није нерадан дан - нпр државни празник).  
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Понуђач се сам стара да његова понуда буде послата тако да стигне до датума и часа 
одређеног у позиву. Било какво закашњење не узима се у разматрање, без обзира на разлоге 
кашњења. 
Понуђач може своју понуду предати преко овлашћеног представника. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, ако је примљена поштом, на коверти, односно 
кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац 
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести 
датум и сат пријема понуде. 
У случају да документација није поднета на тражени начин, понуда неће бити разматрана 
и биће враћена понуђачу. 
 
 
  
            3. JЕЗИК  
Понуда и остала пратећа документација која се односи на понуду мора бити написана на 
српском језику. Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити 
преведени на српски језик и оверени од стране судског тумача. 
Поступак отварања понуда водиће се на српском језику. 
 
           4. ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Цена у понуди се исказује у динарима, са и без пореза на додату вредност. 
У цену су урачунати  сви пратећи и зависни трошкови.  
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, 
сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ. 
Цена треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ, по јединици мере и укупној 
количини. 
Плаћање уговорене цене, наручилац ће вршити сукцесивно, за испоручену  количину, по 
испостављеној фактури оверене од стране овлашћеног лица наручиоца, на рачун 
изабраног понуђача са којим ће бити закључен уговор. 
 
 

5. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА 
ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ: 
Обрасци дати у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и 
оверени. 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 
део конкурсне документације. 
Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде. 
Образац понуде мора бити исправно попуњен, потписан и оверен.  
Уколико образац понуде није исправно попуњен, потписан и оверен, понуда ће се 
сматрати неисправном. 
Све цене треба исказати у динарима; навести рок за испоруку, изражен у радним данима; 
навести начин плаћања; не прихвата се формулација «према договору». 
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када 
рок почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: по 
договору, сукцесивно, од-до, одмах, и сл). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, 
понуда ће се сматрати неисправном. 



40 

 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи-текста, 
заокруживању понуђених опција, уношењу цифара и сл), понуђач може такву грешку 
отклонити на начин што ће погрешно написане речи-текст, заокружену опцију, погрешно 
наведене цифре и сл -  прецртати, с тим да прецртано остане читљиво, а након тога, поред 
исправљеног дела понуде ставити потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу 
печатом.  
Свако бељење или подебљавање бројева мора се парафирати и оверити од стране 
понуђача. 
Није дозвољено попуњавање графитном оловком, пенкалом, фломастером или црвеном 
оловком. 
Уколико понуђач приликом отклањања грешке настале при сачињавању понуде не 
поступи по наведеном упутству наручиоца, таква понуда ће бити одбијена као 
неисправна. 
Уколико понуђач не попуни обрасце из конкурсне документације и не достави доказе у 
складу са захтевима из позива за достављање понуде и конкурсне документације, понуда 
ће бити одбијена као неисправна. 
 
 6. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. 
Неуобичајено ниска цена је она која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву 
цену и изазива сумњу у могућност извршења предметне јавне набавке. 
Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача 
детаљно образложење свих њених саставних делова. 
Наручилац ће одредити примерен рок за одговор и по добијању образложења провериће 
меродавне елементе понуде. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92 Закона о јавним набавкама.  
 
 7. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека важења понуде, наручилац ће у писаном облику тражити од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Ако понуђач прихвати захтев за продужење рока важења понуде, не може мењати своју 
понуду. 
 
 

8.   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 са попуњеним Прилогом-1. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 

 
МУЗЕЈ ВУКА И ДОСИТЕЈА 

11000 БЕОГРАД, Господар Јевремова 21 
са назнаком: 

Измена понуде за јавну набавку добара 
МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ 
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ЈН бр. МК-2/2019 
НЕ ОТВАРАТИ 

или 
Допуна понуде за јавну набавку добара 

МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ 
ЈН бр. МК-2/2019 
НЕ ОТВАРАТИ 

       или 
Опозив понуде за јавну набавку добара 

МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ 
ЈН бр. МК-2/2019 
НЕ ОТВАРАТИ 

      или 
Измена и допуна понуде за јавну набавку добара 

МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ 
ЈН бр. МК-2/2019 
НЕ ОТВАРАТИ 

 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
 

9.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
 9.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања: 

Рок плаћања је 45 (четрдесет пет) дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. гласник РС бр. 119/12,68/15), од дана пријема 
рачуна понуђача. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
              9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара: 
 
Рок испоруке не може бити дужи од 15 дана од дана пријема захтева за испоруку добара.   
 
Место испоруке добара – на адреси Наручиоца: 

ГАЛЕРИЈА ФРЕСАКА 
11000 БЕОГРАД, ул. Цара Уроша бр. 20 

 
  9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) 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 не може мењати понуду. 
 

10. РЕКЛАМАЦИЈА 
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За квалитет испоручених добара гарантује и одговара Понуђач.  
Уколико се приликом пријема констатују недостаци у погледу квалитета и квантитета, 
понуђач је обавезан да недостатке отклони најкасније у року од 2 (два) дана  од дана 
састављања записника о рекламацији.  
  
  

 11. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
  
 12. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе 
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности, а који не може бити већи 
од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између Наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова.  

 
13. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81 ст. 4 тач. 1) до 2) Закона 
и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора  
 
 14. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
Понуђач треба да попуни, потпише и овери Образац XI конкурсне документације у коме 
представља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Ако понуђач нема 
трошкова које би исказао у овом обрасцу, онда не треба да попуњава, потписује и оверава 
овај образац. 
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 15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
Наручилац ће одбити понуду уколико дође у посед неког од доказа из члана 82 Закона о 
јавним набавкама. 
 
 16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ 
Одлука о додели уговора о набавци услуге донеће се применом критеријума „економски 
најповољнија понуда“. 
Код критеријума „економски најповољнија понуда“ под једнаким условима, који важе за 
све понуђаче, избор између достављених понуда заснива се на следећим критеријумима: 
-  Понуђена цена  -  70 пондера 
Пондерисање ће се вршити по формули (А/Б) x 70, где је А = најнижа понуђена цена, Б = 
цена понуђача коме се обрачунавају бодови. 
- Рок испоруке – 30 пондера 
Пондерисање ће се вршити по формули (А/Б) x 30, где је А = најкраћи понуђени          рок, 
Б = рок понуђача коме се обрачунавају бодови. 
Под понуђеном ценом подразумева се укупна цена из Обрасцa понуде без обрачунатог 
ПДВ-а, а у коју су урачунати сви зависни ( пратећи) трошкови. 
Бодови  се рачунају на две децимале са заокруживањем на другој децимали.  
 
Уколико два или више понуђача понуде исту цену и рок за извршење услуге, као 
најповољнији биће изабран понуђач који понуди дужи рок плаћања. Уколико и овај 
податак не може да се искористи за избор најповољнијег понуђача, онда ће меродаван бити 
дужи рок важења понуде. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке добара и 
исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, 
који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће 
извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 
уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба. 
 
 17. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у 
поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза је банкарска гаранција. 
 
Овлашћено лице понуђача потписује и оверава образац Изјаве о достављању банкарске 
гаранције као средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Образац XIII 
у конкурсној документацији. 

 
Изабрани понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза достављањем: 

 Оригинал банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од вредности 
посла из уговора, са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без 
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права на приговор, са роком важности 60 дана дужим од рока за коначан завршетак 
целокупног посла; 
 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла понуђач мора да поднесе наручиоцу у 

тренутку закључења уговора о предметној набавци. 
Ако понуђач не поступи у року из претходног става, уговор се закључује са одложним 
условом, и почиње да важи од момента подношења банкарске гаранције. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
банкарске гаранције мора се продужити.  
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 
од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену 
месну надлежност за решавање спорова. 
Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке, наручилац је дужан да провери бонитет те 
банке код Народне банке Србије. Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке, та банка 
мора имати најмање IBCA рејтинг АА. 
 
 18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код 
понуђача/подизвођача (члан 93 ЗЈН). 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
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. 
 

19. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ДОДАТНЕ 
ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем електронске поште на e-mail: 
j.papovic@narodnimuzej.rs тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже  наручиоцу на евентуално уочене 
недостатке и неправилности у конкурсној документацији,најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде у времену од 9,00 до 17,00 часова. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу  јавних набавки 
и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: 
 

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације  

ЈН бр. МК-2/2019 
 

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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.  

mailto:j.papovic@narodnimuzej.rs
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20 
Закона. 
 
 20. ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ 
Наручилац је дужан да чува поверљиве све податке о понуђачима у складу са чланом 14 
ЗЈН. 
Наручилац може да захтева заштиту поверљивости података које ставља на располагање у 
складу са чланом 15 ЗЈН. 

 
21. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе свако лице које има интерес да закључи уговор о 
предметној јавној набавци. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 
стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 
на начин достављања. 
У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става, долази до застоја рока 
за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 
пет дана од дана пријема одлуке. 
У  случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може 
уложити захтев за заштуту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама 
Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 138-159 Закона о јавним 
набавкама). 
Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије број 
840-31120845-93, , позив на број 97/8202341040174231400, уплати таксу из члана 156 став 1 
Закона, у износу од 60.000,00 динара, сврха уплате: Републичка административна такса, за 
јавну набавку број  МК-2/2019 – материјал за конзервацију.  
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до 
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за 
заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије. 
 
 22. ДОДЕЛА УГОВОРА 
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о додели 
уговора.Уговор се закључује са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
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Ако је због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег 
понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о 
додели уговора. 
 

      23. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац  ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 
стручној оцени понуда, ако нису испуњени услови за доделу уговора. 
Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису 
могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком 
и иста се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 
Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне 
набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке. 
 

24.    ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде.(Образац изјаве дат је у поглављу XIV конкурсне документације). 
 

25.   КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
            26.   ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА 
У складу са чланом 86 Закона о јавним набавкама. 
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VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр.________________ од ___________________ за јавну набавку добара – 
 

ЈАВНА НАБАВКА – МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ 
  

ЈН бр. МК-2/2019 
 

  
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони 
број понуђача (ПИБ): 

 

Име и презиме особе за 
контакт: 

 

Електронска адреса понуђача 
(е-mail): 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив  
банке: 

 

Лице овлашћено за 
потписивање уговора: 

 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде 

                                         
 
 



48 

 

 
                           

  
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке коју 
ће извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке коју 
ће извршити подизвођач: 

 

3) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке коју 
ће извршити подизвођач: 

 

 
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 
наведену табелу копирати у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој понуди  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је наведену табелу копирати у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди  



50 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
ЈАВНА НАБАВКА – MATEРИЈАЛ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ 

 

Укупна цена без ПДВ  

Посебно исказан ПДВ   

Укупна цена са ПДВ  

Рок испоруке добара: (не дужи од 15 дана од дана 
пријема захтева за испоруку)  

 

 
 
Рок и начин плаћања 
 
 

 

Рок за решавање рекламације (не дужи од 2 дана)  

Рок важења понуде  

 
 
  Датум        Понуђач 
 
      М.П. 
 
__________________________    _____________________________ 
 
 
Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, упише датум, овери печатом и потпише, 
чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може одредити једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

 
 
 
 
 
6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

ЈАВНА НАБАВКА – МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ 
 

Укупна цена без ПДВ  

Посебно исказан ПДВ   

Укупна цена са ПДВ  

Рок испоруке добара: (не дужи од 15 дана од дана 
пријема захтева за испоруку)  

 

 
 
Рок и начин плаћања 
 
 

 

Рок за решавање рекламације (не дужи од 2 дана)  

Рок важења понуде  

 
  Датум        Понуђач 
      М.П. 
__________________________         1)______________________________ 
 
  Датум        Понуђач 
      М.П. 
__________________________         2)______________________________ 
 
  Датум        Понуђач 
      М.П. 
__________________________         3)______________________________ 
 
Напомена: Овај Образац понуде попуњавају сви понуђачи из групе  понуђача који су се определи 
да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може одредити једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде 
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IX - МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да  је сагласан 
са садржином  модела уговора.  
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора 
морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.     

 
 
 

 
У Г О В О Р 

о испоруци добара – материјал за конзервацију 
 

Закључен између: 

1) Наручиоца: Народни музеј у Београду 

са седиштем у Београду  

улица Трг Републике 1а  

ПИБ: 101514832   

Матични број: 07023677 

Број рачуна: 840-523664-51  

Назив банке: Управа за трезор (Буџет Републике Србије) 

Телефон: 011/330 60 00  

E-mail: dir@narodnimuzej.rs 

Који заступа: мр Бојана Борић Брешковић, директор 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 

2) ___________________________________________________________________ 

са седиштем у ________________________, улица ___________________________________ ПИБ: 

________________________________, Матични број: _______________________________ 

Број рачуна: _____________________________,Назив банке: _____________________________ 

Телефон: ______________________________, E-mail: ___________________________________ 

Које заступа: __________________________________________________ 

(уписати податке за самосталног понуђача или носиоца групе за случај заједничке понуде) 

     2/1) ___________________________________________________________________________ 

са седиштем у ________________________, улица ___________________________________ ПИБ: 

________________________________, Матични број: _______________________________ 

Број рачуна: _____________________________,Назив банке: _____________________________ 

Телефон: ______________________________, E-mail: ___________________________________ 

Које заступа: __________________________________________________ а који наступа као: а) 

члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу)  

     2/2) ___________________________________________________________________________ 
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са седиштем у ________________________, улица ___________________________________ ПИБ: 

________________________________, Матични број: _______________________________ 

Број рачуна: _____________________________,Назив банке: _____________________________ 

Телефон: ______________________________, E-mail: ___________________________________ 

Које заступа: __________________________________________________ а који наступа као: а) 

члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу)  

     2/3) ___________________________________________________________________________ 

са седиштем у ________________________, улица ___________________________________ ПИБ: 

________________________________, Матични број: _______________________________ 

Број рачуна: _____________________________,Назив банке: _____________________________ 

Телефон: ______________________________, E-mail: ___________________________________ 

Које заступа: __________________________________________________ а који наступа као: а) 

члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу)  

     2/4) ___________________________________________________________________________ 

са седиштем у ________________________, улица ___________________________________ ПИБ: 

________________________________, Матични број: _______________________________ 

Број рачуна: _____________________________,Назив банке: _____________________________ 

Телефон: ______________________________, E-mail: ___________________________________ 

Које заступа: __________________________________________________ а који наступа као: а) 

члан групе понуђача, б) подизвођач (заокружити а) или б) сходно статусу)  

(у даљем тексту: Испоручилац) 

 

Напомена: позиције 2/1, 2/2, 2/3 и 2/4 попуњавају чланови групе понуђача у случају да понуду 

подноси група понуђача односно подизвођач/и уколико је ангажован за реализацију уговора. У том 

случају треба да назначе свој статус заокруживањем а) или б). У случају подношења понуде од 

стране групе понуђача подаци за носиоца посла се уписују у позицију 2. 

 
 

Члан 1. 
 Уговорне стране сагласно константују: 
 

- да је Наручилац, на основу члана 32 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 
124/2012,14/15,68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности добара – 
Материјал за конзервацију МК - 2/2019; 

- да је Испоручилац, на основу позива за достављање понуда, дана ______ 2019. 
године, доставио понуду број _____________ , која се налази у прилогу уговора и 
чини његов саставни део (попуњава Наручилац);  

- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара захтевима и условима које је 
Наручилац предвидео у конкурсној документацији; 

- да је Наручилац, уз примену критеријума економски најповољнија понуда, донео 
Одлуку о додели уговора број _____________ од __________2019. године (попуњава 

Наручилац), којом је понуду понуђача ____________________________ (попуњава 

Наручилац) изабрао као најповољнију. 
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Члан 2. 
Предмет овог уговора је набавка добара – материјал за конзервацију (у даљем тексту: 
добра). 
Врсте добара утврђене су према позиву и конкурсној документацији Наручиоца 
објављеном на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца и прихваћеној понуди 
Испоручиоца у спроведеном поступку јавне набавке мале вредности, а исказане су у 
спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. 
Понуда са спецификацијом из става 2 овог члана чини саставни део овог уговора. 
 
 

Члан 3. 
Укупна вредност добара према понуди Испоручиоца износи __________________________   
динара, без ПДВ, словима: __________________________________________________ односно 
______________________ динара са обрачунатим ПДВ, словима ______________________ 
________________________________________________ (попуњава Испоручилац). 
У цену су урачунати трошкови израде, испоруке и монтаже, радне снаге, транспорта, 
царине, израде и доставе узорака, као и сви други трошкови које има Испоручилац, како 
би у потпуности извршио све уговором предвиђене обавезе. 

 
 

Члан 4. 
Уговорена цена се не може мењати, сем у случајевима предвиђеним чланом 115 Закона о 
јавним набавкама и конкурсном документацијом.  
Уговорне стране прихватају цене које је Испоручилац  дао у понуди.  
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне у току важења 
уговора. 

 
 Члан 5. 

Наручилац се обавезује да износ уговорене цене, из члана 3. овог Уговора, уплати 
Испоручиоцу на рачун број _____________________________________, који се води код 
___________________________________.  
  

 
Члан 6. 

Испоручилац, приликом закључења уговора, предаје Наручиоцу у депозит, као средство 
обезбеђења за испуњење уговорних обавеза и то за добро извршење посла безусловну, 
неопозиву, наплативу по првом позиву, регистровану банкарску гаранцију на износ од 10% 
од вредности уговора без ПДВ са роком важности који је 60 дана дужи од дана окончања 
реализације уговора.  
Потписивањем овог уговора Испоручилац даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да 
може реализовати предату банкарску гаранцију из става 1. овог члана у случају да не 
изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорен рок извршења, квантитет и 
квалитет испоручених добара, као и у случају да не изврши друге уговорене обавезе у 
складу са Уговором. 
У случају да Испоручилац једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да се 
наплати из банкарске гаранције  из става 1. овог члана, као и да захтева накнаду трошкова 
насталих због накнадне набавке од другог понуђача-испоручиоца добара. 
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Члан 7. 
Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи добра, у року од ____ дана од дана 
пријема захтева за испоруку и да о завршетку испоруке писаним путем обавести 
Наручиоца. 
Испоручилац има право на продужење уговореног рока испоруке у случају више силе и у 
случају кашњења, проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза Наручиоца. 
По поднетом образложеном захтеву за продужење рока испоруке и по постизању 
сагласности између уговорних страна, уговорени рок испоруке ће бити продужен, 
закључивањем анекса уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.  
До момента примопредаје добра, односно овере отпремнице, ризик њене случајне 
пропасти или оштећења сноси Испоручилац.  

 
 

Члан 8. 
Испоручилац се обавезује да добра испоручи на адреси Наручиоца, Галерија Фресака, 
Београд, ул. Цара Уроша бр. 20.  

Члан 9. 
Испоручилац је дужан да пре набавке добра обезбеди атесте од специјализоване 
организације регистроване за ту делатност, сертификате, каталоге и другу документацију, 
којом се доказује њихов квалитет, у оригиналу или овереној фотокопији, на начин 
дефинисан прописима за ову област, као и да исте преда Наручиоцу на сагласност за 
набавку. 
Добра морају бити квалитета који су наведени у техничком опису, као и да имају 
одговарајуће атесте. 

 
Члан 10. 

Наручилац ће прегледати испоручена добра и у року од 5 (пет) дана  утврдити захтевани 
квалитет и квантитет из понуде која чини саставни део овог уговора.  
Уколико констатује недостатке, дужан је да о томе обавести Испоручиоца и да прецизира 
природу недостатака у форми записника, који доставља Испоручиоцу писаним путем.  
Ако се записнички утврди да испоручено добро има недостатке у квантитету, квалитету и 
очигледне грешке, Испоручилац мора исте отклонити одмах, а најкасније у року од ______ 
дана од достављања записника о рекламацији, а уколико се то не учини, или ако се иста 
грешка понови, Наручилац задржава право да раскине уговор и да захтева накнаду штете. 
За скривене мане и недостатке на испорученим добрима, одговара Испоручилац. 
Уговорне стране сагласно констатују да уколико испоручено добро има недостатке или не 
одговара стандардном квалитету, Испоручилац је дужан да о свом трошку исто  замени 
или достави ново. 

Члан 11. 
За евентуалне скривене недостатке испоручених добара, који се нису могли уочити у 
редовном поступку квалитативне и квантитативне контроле Наручилац има право 
рекламације у року од 5 дана од уочавања предметних недостатака. 
Испоручилац је дужан да у року од 5 дана од дана пријема захтева за рекламацију, 
приступи заједничком утврђивању постојања скривених недостатака, о чему ће се 
сачинити Записник о рекламацији.  
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Испоручилац је дужан да у остављеном року, испоручи недостајуће количине или изврши 
замену рекламираних добара, односно отклони све недостатке који се односе на уговорени 
квалитет добара, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења 
проузрокована овим недостацима. 
Уколико Испоручилац не приступи извршењу своје обавезе у року из става 2. овог члана и 
не изврши обавезу из става 3. овог члана у остављеном року, Наручилац има право да 
ангажује друго правно или физичко лице, на терет Испоручиоца, наплатом банкарске 
гаранције за добро извршење посла. 

Члан 12. 

У случају када Испоручилац не изврши испоруку добара, Наручилац ће извршити набавку 
добара ради покрића и успостављања нормалног функционисања пословања, од другог 
испоручиоца, а Испоручилац је у обавези да надокнади евентуалну разлику у цени. 
Уколико Испоручилац не изврши испоруку добара, или у току важења уговора касни са 
испорукама, Наручилац има право да раскине уговор и пре рока на који је исти закључен, 
а Испоручилац је дужан да наднокнади штету коју је Наручилац претрпео услед таквог 
његовог поступања. 

 
Члан 13. 

Ако Наручилац  закасни са плаћањем своје обавезе из члана 5 овог уговора, дужан је да 
плати законску затезну камату.  

 
Члан 14. 

Уколико Испоручилац не испоштује рок за испоруку добара из члана 7. став 1. овог 
уговора, уговор се раскида у року од 3 дана од дана истека рока за испоруку добара, с 
обзиром да рок испоруке представља његов битан елеменат и Наручилац има право на 
накнаду штете.  
У случају раскида уговора у смислу овог члана уговорне стране ће измирити све обавезе 
настале до дана раскида сагласно одредбама овог уговора. 

 
Члан 15. 

Уговорна страна погођена непоштовањем уговорених обавеза друге уговорне стране или 
околностима које отежавају или онемогућавају извршење уговора, дужна је да другој 
уговорној страни пошаље писано обавештење у коме констатује сметње за извршење 
уговора или наведе разлоге који упућују на раскид уговора. 
Уговорна страна која није примила обавештење из претходног става дужна је да у 
наведеном року од 5 дана предузме мере за извршење уговора или у истом року писаним 
путем изнесе своје предлоге и своје ставове који се односе на извршење или раскид уговора. 
У случају да се уговорна страна из предходног става не огласи поводом примљеног 
обавештења, уговорна страна погођена непоштовањем њених уговорених обавеза може у 
наредном року од 5 дана да раскине уговор по правилу о раскиду уговора због 
неиспуњења. 
Уколико је до раскида дошло кривицом једне уговорне стране, друга страна има право на 
накнаду штете и измакле добити по општим правилима облигационог права. 

 
 

Члан 16. 
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Наручилац има право да једнострано раскине овај уговор уколико је над Испоручиоцем 
покренут стечајни поступак поступак принудног поравнања или ако Испоручилац 
пренесе или уступи овај уговор, без сагласности Наручиоца у писаној форми. 
Наручилац може једнострано раскинути овај уговор уколико је Испоручилац: 

1. одустао од овог уговора 
2. без оправданог разлога пропустио да започне са испоруком добара, након истека 

рока од 15 дана од добијања писаног упозорења Наручиоца  
3. без сагласности Наручиоца дао у подизвођење део својих обавеза 
4. пропустио да прибави тражене банкарске гаранције како је дефинисано 

конкурсном документацијом и овим уговором 
 

 
Члан 17. 

Испоручилац има право да једнострано раскине уговор уколико Наручилац не изврши 
плаћање по испостављеним рачунима у уговореном року и неплаћањем својих уговорних 
обавеза доведе Испоручиоца у ситуацију да не може извршити своје обавезе из овог 
уговора. 

 
Члан 18. 

Уговор се раскида у форми закључења уговора који садржи основ за раскид уговора.  
Накнаду штете, која се утврди повредом уговора, сноси она уговорна страна која је својим 
поступцима или разлозима довела до повреде уговора. 
  
 

Члан 19. 
Уговорне стране се ослобађају од одговорности за делимично или потпуно неизвршавање 
обавеза по овом уговору, ако је оно последица околности више силе или промене 
околности које су ван контроле или утицаја уговорних страна. 

 
Члан 20. 

Као виша сила подразумевају се објективне околности до којих је дошло после закључења 
уговора, као резултат догађаја које уговорне стране не могу предвидети нити на њих 
утицати или спречити, а које имају непосредан утицај на извршење овог уговора. Као виша 
сила сматрају се: 
• Догађаји природног карактера: пожар, поплава, земљотрес и сл; 
• Војна дејства до којих је дошло у току извршења уговора; 
• Државна објава или објава других политичких органа о ванредном стању у реону 
где се реализују радови и чије трајање битно омета извршење одредби уговора. 

 
 
 

Члан 21. 
Као промењене околности сматрају се промене законских прописа и других услова који би 
довели уговорне стране у отежану ситуацију или би им те промене нанеле велику штету у 
реализацији обавеза из овог уговора. 
Уговорна страна код које је наступила немогућност извршења обавезе по уговору услед 
околности више силе или промењених околности дужна је да о наступању и карактеру 
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таквих околности у писменом виду извести другу уговорну страну без одлагања, најкасније 
15 дана од датума њиховог наступања. 
Неизвештавање или неблаговремено извештавање друге уговорне стране о наступању 
више силе или промењених околности, повлачи за собом губљење права за ту уговорну 
страну да се позива на те околности. 
 
 

Члан 22. 
Као доказ о наступању више силе или промењених околности, страна код које су настале 
такве околности прибавља одговарајући документ од стране надлежних институција. 

 
 

Члан 23. 
Ако је због више силе или промењених околности испуњење обавезе једне уговорне стране 
постане немогуће у периоду дужем од 90 дана, уговорне стране могу изменити овај уговор 
или тражити да престане и обавеза друге уговорне стране. 
Због делимичне могућности испуњења уговора једне уговорне стране, друга уговорна 
страна може раскинути уговор ако делимично испуњење не одговара њеним потребама, 
по истеку периода од 90 дана уз регулисање свих претходно доспелих обавеза. 
 
 

Члан 24. 
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених 
представника обе уговорне стране. 
 
 

Члан 25. 
Уговорне стране су сагласне да је за измену, допуну и раскид овог уговора потребна писана 
форма, у форми анекса уз основни уговор. 
 

 
Члан 26. 

Уговорне стране су сагласне да за све што овим уговором није предвиђено, важе одредбе 
Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и Сл. лист 
СРJ бр. 31/93, 22/99 и 44/99), важећи прописи, технички нормативи и стандарди за 
предметну материју. 
 

 
Члан 27. 

Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су у вези са 
овим уговором решавати споразумно, мирним путем. 
Уколико споразумно решење није могуће, за сва спорна питања до којих може доћи у 
примени овог уговора, уговорне стране су сагласне да ће решавање спора поверити  
Привредном суду у Београду. 
 
 

Члан 28. 
Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за сваку 
уговорну страну. 
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______________________________            ________________________ 
    За ИСПОРУЧИОЦА                                                                  За  НАРУЧИОЦА     
 
     ____________________                                                            мр Бојана Борић Брешковић 
 
Напомена: 
обавезно потписати и печатирати модел уговора 
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X - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни 
 

Р. 
бр. 

Врста материјала за 
конзервацију 

  

Јед. 
мере 

укуп
на 

коли
чина 

Цена по јед. 
мере без 

ПДВ 

 
Износ ПДВ 

Цена по 
јединици 

мере са 
ПДВ 
(5+6) 

Цена по 
укупној 

колич. без 
ПДВ 
(4*5) 

Цена по 
укупној 

колич. са 
ПДВ 
(4*7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Натријум бикарбонат  ( Па ) kg 20      

2.  Натријум хидроксид kg 15      

3.  Комплексон III kg 3      

4.  Азотна киселина l 2      

5.  Ацетон l 28      

6.  Ксилол l 5      

7.  Изооктан l 3      

8.  
Супер лепак акрилни (Лоцтите 
супер бонд универсал ) 

kom 20      

9.  
Water clear епокси смола ( сет 1,37 
кг ) 

set 5      

10.  Креп трака  25мм x 33м kom 10      

11.  Папирна вата pak 29      

12.  Медицинска вата pak 5      

13.  Крпица за сребро pak 2      

14.  
Лабораторијске градуисане 
ватросталне чаше 250 мл 

kom 20      

15.  

Хируршке рукавице нитрилне 
плаве М величина (паковање 100 
ком ) 

pak 1      

16.  Ручне месингане четке фине kom 6      

17.  
Ножићи за хирушки скалпел – 15 
Ц (облик) паковање од 100 

pak 1      
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18.  
Заштитна маска са ФИЛТЕРОМ 
JSP KOFIL FFP2-322 

kom 30      

19.  Силиконизовани мелинекс Rolna 1      

20.  Плексисол П550 kom 1      

21.  Микрокристални восак kom 5      

22.  Термо активни лепак 375 kom 2      

23.  Лепак за подлепљивање платна kom 1      

24.  Лепак за подлепљивање платна kom 2      

25.  Флах четкице, вештачка длака komplet 1      

26.  

Пластична кутија са ручицама за 
затварање и поклопцем, 
10л,34x23x14 цм 

kom 7      

27.  Стреч трака, мала kom 5      

28.  
Полиамидни текстилни прах за 
заваривање платна 50 гр 

ком 1      

29.  
Конзерваторски лак са УВЛС 
стабилизацијом, мат, 473мл 

kom 1      

30.  
Конзерваторски лак са УВЛС 
стабилизацијом, сјајни, 473мл 

kom 2      

31.  Технички филц синтетички rolna 1      

32.  
Лабораторијске боце са плавим 
чепом 100мл 

kom 10      

33.  Шприц боца за дестиловану воду kom 3      

34.  Козија ногица kom 1      

35.  Четкице за ретуш бр 1 kom 10      

36.  Четкице за ретуш бр 2 kom 10      

37.  Четкице за ретуш бр 3 kom 10      

38.  
Комплет флах синтетичких 
четкица 

set 2      

39.  Папирни селотејп kom 10      

40.  
Акрилни кит модо штук, бели 
500гр 

kom 2      
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41.  

Air brush пиштољ са две 
гравитационе посуде од 20мл и 40 
мл 

set 2      

42.  

Аир брусх порт за чишћење 
пиштоља са компетом алата за 
чишћење дизни . 

kom 2      

43.  
Црево за Air brush Паасцхе  
дужине 4,5м 

kom 2      

44.  Ретуш лак l 1      

45.  Пигмент – фталотурска 50мл 50 ml 1      

46.  Пигмент – фтало зелена 50мл 50 ml 1      

47.  
Пигмент кобалт зелена  дубока 
50мл 

50 ml 1      

48.  Пигмент Кобалт тургуоисе 50 ml 1      

49.  Пигмент печена умбра 100 ml 1      

50.  Пигмент печена сијена 100 ml 1      

51.  
Пигмент хром оксид зелена 
брилиант 

100 ml 1      

52.  Пигмент  париско плава 100 ml 1      

53.  Пигмент  кадмијум хел 100 ml 1      

54.  Пигмент ламп црна 100 ml 1      

55.  Пигмент ивори црна 100 ml 1      

56.  
Рестаураторске боје Гамблин 
ивори црна 

kom 1      

57.  Четка за лакирање 3“ kom 2      

58.  Четка за лакирање 1“ kom 1      

59.  Четка за лакирање 2“ kom 2      

60.  Четка за полирање kom 1      

61.  
четка за прашину са телескопском 
дршком 

kom 5      

62.  White spirit kom 13      

63.  Лак мат l 2      



     

83 

 

64.  
Професионалне бочице са 
дозером 

kom 15      

65.  
Транспарентне ПВЦ бочице за 
пигменте 200 мл 

kom 20      

66.  
Транспарентне ПВЦ бочице за 
пигменте 500 мл 

kom 20      

67.  
Транспарентне ПВЦ бочице за 
пигменте 1000 мл 

kom 7      

68.  Метални лењир 1 м kom 1      

69.  

Кутија пластична прозирна са 36 
посуда за пигменте са палетом и 
поклопцем 

kom 4      

70.  
Бакарни ковани нерђајући ексери 
за шпановање слика 

kom 2000      

71.  
Конзерваторска палета метална са 
преградама 

kom 1      

72.  
Мале металне маказице за 
прецизно резање 

kom 1      

73.  

Футрола за четкице и 
конзерваторски прибор - Тоол 
Ролл 

kom 1      

74.  
Лабораторијске бочице са плавим 
чепом од затамљеног стакла 100мл 

kom 5      

75.  
Лабораторијске бочице са плавим 
чепом од прозирног стакла 100мл 

kom 5      

76.  
Лабораторијсак метална 
кашичица 

pak 1      

77.  

Лабораторијска метална 
кашичица са шпатулом дужина 
300мм 

pak 1      

78.  
Лабораторијски  штапићи за 
мешање дужине 300мм 

pak 1      
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79.  
Лабораторијски штапићи за 
мешање дужине 200мм 

pak 1      

80.  
Посуда керамичка за лак 
пречника 100мм 

kom 4      

81.  
Посуда стаклена за лак Пречника 
95мм висина 55мм 

pak 2      

82.  
Додаци за усисивач са природном 
длаком 

komplet 1      

83.  Фломастери маркери 1мм komplet 1      

84.  Фломастери маркери дебљи komplet 2      

85.  
Микрокристални восак за 
полирање 65мл 

kom 1      

86.  
Мелинес фолија дебљине 23 
микрона 

rolna 1      

87.  

Фасцикле са механизмом – 
регистратори за конзерваторску 
документацију 

kom 10      

88.  
Посуда за вату са поклопцем 
метална ( може и стаклена) 

kom 3      

89.  Комплет лењира и троуглова komplet 1      

90.  Сапун,100 г kom 5      

91.  
Двокомпонентна силиконска 
гума 

kg 10      

92.  Згушњивач гуме 100gr 1      

93.  
Домо лепак двокопонетни 
епоксидна смола 

kg 1      

94.  
Микто  лепак двокопонетни 
епоксидна смола 

kg 1      

95.  

Комплет пинова за аку 
шрафилицу са магнетним 
носачем 

set 1      

96.  Латекс млеко l 1      
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97.  
Прегледне рукавице, нитрилне, 
без талка – медијум М 

pak 3      

98.  
Прегледне рукавице, латекс, без 
талка – медијум М 

pak 3      

99.  Паралоид Б72 kg 6      

100.  Титебонд 50 лепак за дрво 500ml 1      

101.  Акрил, Акронал 754 l 5      

102.  Скалпел бр.21 pak 1      

103.  Скалпел бр.22 pak 2      

104.  Шмиргла 60 m 4      

105.  Шмиргла 80 m 3      

106.  Шмиргла 120 m 3      

107.  Шмиргла 240 m 4      

108.  Шмиргла 1600 list 5      

109.  
Сонда за ултразвучни чистач 
каменца 

kom 2      

110.  
Сонда за ултразвучни чистач 
каменца 

kom 2      

111.  
Сонда за ултразвучни чистач 
каменца 

kom 2      

112.  Лапонит 100gr 3      

113.  Алкохол l 21      

114.  Шпиритус l 5      

115.  Комплексон ИИИ 100gr 3      

116.  Бургија за мермер 3 kom 3      

117.  Бургија за мермер 4 kom 3      

118.  Бургија за мермер 6 kom 2      

119.  Бургија за мермер 8 kom 2      

120.  Бургија за мермер 10 kom 1      

121.  Бургија за мермер 12 kom 1      

122.  Бургија за мермер 14 kom 1      

123.  Комплет бургија за метал kom 1      
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124.  Комплет бургија за дрво kom 1      

125.  Дијаматске турпије сет kom 1      

126.  
Formula Five © одвајач за гумене 
калупе 

kom 1      

127.  Печена умбра. Тамно браон 50gr 1      

128.  Сирова умбра 50gr 1      

129.  Сирова умбра, светла 50gr 1      

130.  Сирова умбра 50gr 1      

131.  Бела 50gr 1      

132.  Барсил силикон бели tuba 10      

133.  Барсил силикон провидни tuba 10      

134.  Сирће алкохолно 9% l 1      

135.  
Чаше лабораторијске  пластичне - 
250 мл 

kom 3      

136.  Вата папирна, 100% целулоза kg 3      

137.  Вата санитетска pak 1      

138.  Асепсол l 3      

139.  Фентин, 200 мл kom 5      

140.  Стега 150*80 kom 2      

141.  Стега 200*50 kom 2      

142.  Штипаљка 50 мм никл kom 10      

143.  Штипаљка 100 мм метална kom 10      

144.  Штипаљка 230 мм метална kom 6      

145.  Штипаљка 100 мм никл kom 10      

146.  Штипаљка 50 мм метална kom 10      

147.  Турпија - шпахтла kom 1      

148.  Турпија - шпахтла kom 1      

149.  Турпија - шпахтла kom 1      

150.  Турпија - шпахтла kom 1      

151.  Шпахтла кука 885232 Хоок, Но. 32 kom 4      

152.  Шпахтла кука 885226 Хоок, Но. 26 kom 4      

153.  Шпахтла кука Хоок, Но. 29 kom 5      
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154.  Дас маса – бела паковање по ½ кг. kg 3      

155.  
Дас маса – теракота паковање по ½ 
кг. 

kg 3      

156.  Сребро, трансфер sveska 1      

157.  Злато - 24 карата, слободно sveska 1      

158.  Злато - 24 карата, трансфер sveska 1      

159.  Злато - 24 карата, тродупло sveska 1      

160.  Кит акрилни – бели, 150 гр. 150gr 1      

161.  Кит акрилни – буква, 150 гр. 150gr 1      

162.  Кит акрилни – смреча, 150 гр. 150gr 1      

163.  Кит акрилни – храст, 150 гр. 150gr 1      

164.  Кит акрилни, бели 0,8 кг. kom 1      

165.  Метални пудери комплет 1      

166.  Ножићи - за дуборез (сет) pak 1      

167.  
Микстион – водени (водена база 
НЕ акрилни) 

l 1      

168.  
Лепак за дрво, МОМЕНТ 
ВОДООТПОРНИ, плави 750 гр. 

kom 2      

169.  Дремел делови kom 1      

170.  Рукавице памучне, вел. XЛ par 2      

171.  Силаксил са учвршћивачем kom 2      

172.  Скалпел kom 1      

173.  Шелак – жути  у љуспама 500gr 1      

174.  Шелак – рубин  у љуспама 100gr 3      

175.  
Шлагметал – имитација злата 100 

listova 
6      

176.  Мовилит 2452 l 4      

177.  Рукавице, плаве  величина 9-10 XЛ pak 1      

178.  
Скид или скидол (за скидање 
фарбе), ГЕЛ 

l 1      

179.  Лим за урамљивање слика  Л 80 kom 100      

180.  Лим за урамљивање слика  Л 60 kom 100      
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181.  Лим за урамљивање слика Л 40 kom 200      

182.  Шраф за урамљивање слика 3x12 kom 500      

183.  Закачаљке за слике - разне kom 60      

184.  Жижолин l 3      

185.  Пинцета медицинска kom 1      

186.  

Пигмент злато - светлији, у праху 
(Ducato 01-10, Ricco, Verde Inglese, 
Antico) 

gr 300      

187.  
Бајц акрилни - светли орах (2л) и 
тамни орах (2л)  (Звезда) 

l 4      

188.  Брусни папир/шмиргле kom 50      

189.  Јудејска патина l 1      

190.  Златни спреј (ОБИЧАН) kom 1      

191.  Четка - флах 4 kom 3      

192.  Четка - флах 5 kom 2      

193.  Четка - флах, кинеска (Мариес) kom 2      

194.  
Четка за позлату (2, 4 и 6 цм 
ширина) 

komplet 1      

195.  
Четка , Chiqueteur Brush, 
round,Squirell Hair, #85083506. 

kom 1      

196.  
Gilding Brush, Squirrel 
Hair,#854132 

kom 1      

197.  Лак цапон l 2      

198.  Акрилни емајл боја бела l 1      

199.  
Вајт спирит (70524 Wхите Спирит, 
40% ароматицс, солвент, Кремер) 

l 3      

200.  Папирна креп трака од 18 мм kom 5      

201.  Мастик, 100г kom 2      

202.  Мастикс лак kom 1      

203.  Растварач, 1л kom 1      

204.  Растварач, 1л kom 1      

205.  Растварач, 1л kom 1      
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206.  Растварач, 1л kom 1      

207.  Четка за лакирање kom 2      

208.  Четка за лакирање kom 1      

209.  Канада балзам 100мл kom 1      

210.  Ланено уље, хладно цеђено kom 1      

211.  Сликарски медијум, туба 50 мл kom 1      

212.  Медијум за ретуш боје, 1100мл kom 1      

213.  Бакарни ексери, пак. Од 100 pak 10      

214.  Клешта за шпановање ком 1      

215.  Футрола ком 2      

216.  Маказе, 14,5 цм ком 1      

217.  Дрвена кутија (24.7x 18.5 x 4.4 цм) ком 2      

218.  Стаклене посуде 25x10мл ком 3      

219.  Диацетон алкохол, 1 л ком 1      

220.  Подлога – Бева Гессо, 236мл ком 1      

221.  Црне латекс рукавице ком 2      

222.  
Густав Бергер изолациони ПВА 
спреј, 1 л 

l 4      

223.  Тинувин 292, 4 оз ком 1      

224.  Ваљак ком 1      

225.  Воштани лак, 35мл туба ком 1      

226.  Палета, порцеланска ком 2      

227.  Палета ком 1      

228.  Пигмент, ултрамарин ком 1      

229.  Пигмент, печена умбра ком 1      

230.  Пигмент, вандајк браон ком 1      

231.  Пигмент, црна ком 1      

232.  Пигмент, црна ком 1      

233.  Пигмент, црна ком 1      

234.  Пигмент, ализарин ком 1      

235.  Пигмент, индиго ком 1      

236.  Пигмент, пруско плава ком 1      
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237.  Пигмент, сирова умбра ком 1      

238.  Пигмент, зелена землља ком 1      

239.  
Конзерваторска боја Гамблин 15 
мл 

ком 1      

240.  
Ножићи за хирушки скалпел – 18 
(облик) паковање од 100 

pak 2      

241.  
Ножићи за хирушки скалпел – 15 
(облик) паковање од 100 

pak 5      

242.  
Ножићи за хирушки скалпел – 10 
(облик) паковање од 100 

pak 3      

243.  
Ножићи за хирушки скалпел – 11 
(облик) паковање од 100 

pak 2      

244.  Дршка за хирушки скалпел, вел. 3 ком 2      

245.  Стаклени левак ком 3      

246.  Магнетне плочице за мешање пак 1      

247.  
Стаклена боца са плавим 
затварачем 100 мл 

ком 5      

248.  
Стаклена боца са плавим 
затварачем, тамно стакло,100 мл 

ком 5      

249.  
Лабораторијска бочица са 
стакленим затварачем, 300 мл 

kom 10      

250.  Лабораторијска посуда, 95x55мм pak 1      

251.  Пречишћени терпентин, 1 л l 8      

252.  Гумени чекић 1 кг kom 1      

253.  
Вадилица за ексере (козија 
ножица) 

kom 1      

254.  
Стеге штипаљке  стезне ширине 
30мм 

pak 2      

255.  
Стеге штипаљке стезне ширине 70 
мм 

pak 2      

256.  
Стеге штипаљке са куком стезне 
ширине 50 мм 

pak 2      
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257.  Продужни кабл са 4 утичнице kom 1      

258.  УВ заштитне наочаре kom 1      

259.  Четкица за ретуш Н° 2 kom 10      

260.  Четкица за ретуш Н° 0 kom 10      

261.  
Картонски регистри, црни 
(пак.од два) 

par 3      

262.  
Бочице са дозером (пумпицом) за 
раствараче, тамно стакло, 100 мл 

kom 6      

263.  
Орахово уље, хладно цеђено, 
250мл 

kom 1      

264.  Маково уље, 250 мл kom 1      

265.  Копаиба балзам, 100 мл kom 1      

266.  Натурал јапански папир kom 1      

267.  Папир Yame Kozo Hadaura kom 5      

268.  Папир Yame Kozo Hadaura kom 5      

269.  Папир Yame Kozo Hadaura kom 5      

270.  Папир Yame Kozo Hadaura kom 5      

271.  Тенгујо тонирани козо папир kom 5      

272.  Тенгујо тонирани козо папир kom 5      

273.  Шило kom 1      

274.  Бондина kom 1      

275.  Прах за чишћење кг 1      

276.  Трака за конзервацију ком 1      

277.  Лепљива конз.трака kom 1      

278.  Лепљива конз. трака kom 1      

279.  Лепљива конз. трака kom 1      

280.  Лепљива трака kom 1      

281.  Конзерваторска трака kom 1      

282.  Штирак (Wheat Starch) kom 2      

283.  Четкица за пасту kom 1      

284.  Рукавице за прсте Нитрилне  С kom 1      

285.  Нитрилне рукавице  С kom 1      
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286.  Тефлон за глачање kom 1      

287.  Мека четкица за прашину kom 1      

288.  Милар kom 15      

289.  Милар Л коверта kom 2      

290.  Милар коверта kom 7      

291.  Милар коверта kom 5      

292.  Милар коверта kom 5      

293.  Оловка за тестирање kom 1      

294.  пХ оловка kom 1      

295.  Танка оловка kom 1      

296.  Конзерваторски нож kom 1      

297.  Пинцета са лупом kom 1      

298.  Рог за глачање kom 1      

299.  Кост за глачање kom 1      

300.  Мини кост за глачање kom 1      

301.  Анти-статик четка kom 1      

302.  Глачалица kom 1      

303.  Сет ултрамарин пигменти kom 1      

304.  Сет црвени пигменти kom 1      

305.  Земљани тон пигменти kom 1      

306.  Стаклена плоча kom 1      

307.  Узорци јап.папира kom 1      

308.  Стаклени тегићи - овал kom 1      

309.  Мала посуда за прање kom 1      

310.  Лупа kom 1      

311.  Јапански 60гр. Папир м 4      

312.  Јапански 45гр. Папир м 4      

313.  Архивски албум kom 1      

314.  Сатен лак 250мл 1      

315.  Гумице за брисање kom 1      

316.  Гумице за мрље kom 1      
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317.  Дрвена јапанска шпатула kom 1      

318.  А+ танки перманент маркер kom 1      

319.  
Бели филц Ø200мм паковање од 5 
комада 

пак 1      

320.  Четкице за ретуш комплета 5      

321.  Реxил Регалрез 1126 кг 5      

322.  Wхите Спирит Д 40 л 10      

323.  Столарске стеге ком 2      

324.  Еластичне стеге сет 2      

325.  Акрилни кит за дрво ком 2      

326.  Шелак, безбојни кг 2      

327.  
Комплет четкица, синтетичка 
длака 

комплет 1      

328.  Рашпа већа, ком 2      

329.  Рашпа мања, ком 1      

330.  Шпатула, округла ком 1      

331.  Шпатула ком 1      

332.  Шпатула ком 1      

333.  

Маска од лаганог 
термопластичног еластомера са 
два изменљива филтера 

ком 1      

334.  Филтери за маску 3М ком 2      

335.  Скалпел ком 1      

336.  
Заштитне наочаре:                       3М 
ФАХРЕНХЕИТ ПЦ 

ком 1      

337.  Санитетска  вата ком 2      

338.  ОХО лепак ком 10      

339.  
Латекс рукавице , нестерилне,без 
талка,  М 

пак 1      

340.  Креп трака ком 5      

341.  Пластелин,  меки kg 5      

342.  Трулекс крпе пак 5      
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343.  Дрвени штапићи пак 1      

344.  

Лабораторијско стакло,Чаша 
лабор. ниска форма са 
изливником 

ком 3      

345.  
Темпере : бела,  црна, светли окер, 
умбра 

сет 5      

346.  Четкице 1 ком 2      

347.  Четкице 2 ком 2      

348.  Четкице 3 ком 2      

349.  Четкице 4 ком 2      

350.  Восак за моделовање ком 5      

351.  Гумене шоље за гипс ком 4      

352.  
Гамблин конзерваторске боје, 
смеђа ализарин мадер 15мл 

ком 1      

353.  
Гамблин конзерваторске боје, 
фтало плава, 15мл 

ком 1      

354.  
Гамблин конзерваторске боје, 
чађаво црна, 15мл 

ком 1      

355.  Четка за лепокове, шир. 2 инча ком 2      

356.  Бева филм, дебљи, 65 µ m 5      

357.  
Дрвена кутија, празна, вел. 24,7 x 
18,5 x 4,4 цм 

kom 1      

358.  
Ренесанс, микрокристални восак, 
65 мл 

kom 1      

359.  
Стаклене теглице од 10 мл у 
паковању од 25 комада 

kom 2      

360.  
Четкица за ретуш за минијатуре 
од најбоље куне, но 1 

kom 3      

361.  
Четкица за ретуш за минијатуре 
од најбоље куне, но 3 

kom 2      

362.  
Четкица за ретуш за минијатуре 
од најбоље куне, но 2 

kom 2      
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363.  
Порцеланска палета са 
поклопцем 

kom 1      

364.  Дрвена кутија kom 1      

365.  
Бакарни ексерчићи 14 мм 
(паковање од 100 ком, 0.0540 кг) 

kom 5      

366.  Теглица, ПВЦ,100мл kom 10      

367.  Теглица, ПВЦ,200мл kom 5      

368.  Клешта за шпановање kom 2      

369.  

Стаклени лабораторијски 
штапићи за мешање дужине 
250мм, пречника до 6 мм, 
паковање од 50 

pak 1      

370.  Стаклена посуда за лак, 500 мл kom 2      

371.  Четка за лакирање 100 мм kom 1      

372.  
Ролна за смештај четака од 
бамбуса 

rolna 2      

373.  
Транспарентне фолије, ЦГФ 640, 
50/А4 

kom 1      

374.  скалпел kom 1      

375.  Маказице за прецизно сечење kom 1      

376.  Пинцета са лупом kom 1      

377.  
Зубарска игла од нерђајућег 
челика 

kom 1      

378.  Лак Гамвар, сатен, 16 унци kom 3      

379.  

Стаклена бочица за реагенс са 
уским грлом, светла, са шлифом и 
стакленим затварачем 100 мл, 
паковање од 10 

kom 10      

380.  Четка за лакирање, 3“ kom 2      

381.  Пластични држач за четке kom 1      

382.  Санитетска вата kg 4      
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383.  
Пластична кадица вел. 
17,3x24,4x5,3 цм 

kom 2      

384.  
Пластична кадица, вел. 
21,5x30,4x6,4 цм 

kom 2      

385.  Креп трака шир. 1 цм kom 5      

386.  Креп трака шир. 5 цм kom 3      

387.  Мастикс лак, сатен,  60 мл  1      

388.  Тајвек ролна rolna 2      

389.  

Референтни материјал за 
ЕДИКСРФ 
спектроскопију,месинг-елементи 
у траговима, диск 

kom 1      

390.  

Референтни материјал за 
ЕДИКСРФ спектроскопију, 
Бронза, диск 

kom 1      

391.  Индикаторске траке у боји, кутија kom 1      

392.  
Носећи филм са мегнетом за 
металографску полир машину 

kom 2      

393.  
Носећи филм без мегнета за 
металографску полир машину 

kom 2      

394.  
CarbiMet папир за шмирглање 
П240 

kom 1      

395.  
CarbiMet папир за шмирглање 
П320 

kom 1      

396.  

Филц за полирање 
металографских  узорака 
магнетни TeksMet 

kom 1      

397.  

Филц за полирање 
металографских  узорака 
магнетни Verduteks 

kom 1      
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398.  

Синтетичка тканина за полирање 
металографских узорака 
Chemomet 

kom 1      

399.  

Паста за полирање 
металографских узорака од 9 
микрона, METADISUPREME 

kom 2      

400.  
Калупи за ливење узорака у 
епоксидима, фи 30 милиметара 

kom 1      

401.  

Суспеензија за полирање 
металографских узорака, 
силиконска 

kom 1      

402.  
Милар филм за ЕДИКСРФ 
спектроскопију од 3 микрона 

kom 1      

403.  

Полипропиленски филм за 
EDIKSRF спектроскопију од 5 
микрона 

kom 1      

404.  
Микро прстенови за узорке у 
праху 

kom 2      

405.  Стакло Ø 60 мм kom 2      

406.  Бочице kom 1      

407.  Четка kom 2      

408.  Лаб. чаша 600 мл kom 1      

409.  Лаб. чаша 400 мл kom 1      

410.  Лаб. чаша 250 мл kom 2      

411.  Лаб. чаша 100мл kom 1      

412.  Лаб.чаша 50мл kom 1      

413.  Спатула kom 1      

414.  Стаклени штапић kom 2      

415.  Стаклени левак kom 1      

416.  Стаклени левак 250мл kom 1      

417.  Четкица за пипету kom 1      

418.  Посуда kom 1      
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419.  
Стак.пипета са гуменом главом 
50мл 

kom 2      

420.  Посуда kom 1      

421.  Посуда kom 1      

422.  Посуда kom 1      

423.  Звоно посуда kom 1      

424.  Терпентин, пречишћени, l 2      

425.  Растварач, лигроин, l 3      

426.  ГУМИЦЕ ЗА ТЕГЛЕ pak 1      

427.  ЈАПАН ПАПИР 40гр list 30      

428.  САНИТЕТСКА ВАТА pak 15      

429.  
ГРАДУИСАНА СТАКЛЕНА 
ЧАША  од 100 мл 

kom 1      

430.  ГОВЕЂА ЖУЧ од 75 мл kom 1      

431.  ШПРИЦЕВИ од 10  мл kom 5      

432.  ШПРИЦЕВИ од 20  мл kom 5      

433.  ИГЛЕ (РОЗЕ) pak 1      

434.  ИГЛЕ (ЗЕЛЕНЕ) pak 1      

435.  ЧЕТКЕ (флах кинеске) pak 1      

436.  КОМБИНОВАНА КЛЕШТА kom 1      

437.  ШРАФЦИГЕР пак 2      

438.  ЛИГРОИН од 1л ком 2      

439.  ХИРУШКЕ РУКАВИЦЕ Л пак 1      

440.  Болус kg 3      

441.  Браварски чекић kom 2      

442.  Браварски чекић kom 1      

443.  Лењир винкла kom 2      

444.  Либела kom 1      

445.  Метар kom 2      

446.  Метар kom 1      

447.  Аралдит kg 4      

448.  Медијум за консолидацију l 2      
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449.  Вишаб kom 3      

450.  Газа – медицинска 100м x 80цм kom 1      

451.  Акрилни гит бели 400 гр kom 1      

452.  Медицинска вата  1кг kom 1      

453.  Папирна вата 1 кг kom 1      

454.  Акрилик – ринфуза  1 л kom 1      

455.  Ацетон  -  1 литар kom 4      

456.  Стиродур XПС 3цм 1250x600мм kom 10      

457.  
Жица за везивање поцинкована  
(диа 2,5 мм х 25м) 

kom 1      

458.  

РАБИЦ ПЛЕТИВО - 
ПЛАСТИФИЦИРАНО - 
ПУНКТОВАНО / 
1,0/0,7X13X13ММ / 1М2 

rolna 1      

459.  
ШРАФОВИ ЗА ДРВО - ПГБ 
4.0X45ММ ГЗ / 000W  - кутија 

kom 1      

460.  Песак Студенички - жути 50 кг kom 1      

461.  Мермерно брашно – џак (10 кг) kom 1      

462.  Шпиритус  - 1 литар kom 1      

463.  Кофа – 20 литара kom 1      

464.  Зидарска фангла лимена kom 2      

465.  Мистрија овална кована kom 2      

466.  Мистрија ужа 140 мм kom 2      

467.  Глетерица назубљена  8х8мм kom 1      

468.  Шпахтла јапан росфрај kom 1      

469.  Вајарске шпахтле двостране kom 10      

470.  Зубарске алаткице kom 5      

471.  Шприцеви – 10 мл kom 10      

472.  Шприцеви – 20 мл kom 10      

473.  
Игле – розе - Ромед manja 

kutija 
1      
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474.  
Игле – зелено - Ромед manja 

kutija 
1      

475.  Стаклене четке, 2 оловке, kom 1      

476.  Наставци за стаклену четку kutija 1      

477.  Прскалица 2 л (ручна) kom 1      

478.  
Хирушке рукавице Л - Ромед manja 

kutija 
1      

479.  
Хирушке рукавице С - Ромед manja 

kutija 
1      

480.  
Хирушке - маске manja 

kutija 
1      

481.  Четке Сет за лазуре, 30, 50, 100мм set 1      

482.  Четка окр. Бр 2 kom 2      

483.  Флах четке кинеске сет set 1      

484.  Мермерне плоче 40x40x3 цм kom 2      

485.  
КУТИЈА ЗА ЕКСЕРЕ ЕРГОБОX5 
ПЛАВА 333X500X187ММ 

kom 1      

486.  НАОЧАРЕ ЗАШТИТНЕ ЛУЦЕРН kom 1      

487.  
Гумене рукавице памучна постава  
- величина М 

kom 1      

488.  Beva 371 hot laminathing athezive kom 1      

489.  Beva 371 fim thich extra wide kom 1      

490.  Lascaux адхесиве Wаx 443-95 kom 1      

491.  
Lascaux medium for retouching 20 - 
50 

kom 1      

492.  Lascaux - Гессо kom 1      

493.  Lascaux UV Protect Briliant kom 1      

494.  
Рукавице, Латеx-Фрее, нитрилне, 
без пудера, величина С 

kutija 1      

495.  
Боца за дестиловану воду, 
стаклена, 5000 мл 

kom 1      

496.  Спатула, мања kom 1      



     

101 

 

497.  Glassine Envelope 53мм x 78мм pak 2      

498.  Футрола за алатке kom 1      

499.  Чичак трака, самолепљива, 2 цм pak 2      

500.  
Пигма Пен Сет (0.2мм, 0.25мм, 
0.3мм, 0.35мм, 0.45мм, 0.5мм) 

pak 1      

501.  Полyестер Филм Маркинг Пен kom 2      

502.  
Папир за паковање, бели, 
118гр,ширина 1,5 м 

rolna 1      

503.  
фломастер - тањи, да писе по 
фолији – сребрни 

kom 2      

504.  
фломастер - тањи, да писе по 
фолији – златни 

kom 2      

505.  Оловка, бела kom 2      

506.  Оловка, црна kom 2      

507.  Лењир, stainless steel, 150мм kom 1      

508.  Лењир, stainless steel, 600мм kom 1      

509.  Маказе kom 1      

510.  Маказе kom 1      

511.  Четкица, 6,3 мм kom 1      

512.  Четкица, 4,8 мм kom 1      

513.  Стаклене виале, 1.8 мл - Cryo Vial pak 1      

514.  Кутија за виале - Cryo Box PP pak 1      

515.  Кутија за предметна стакла pak 1      

516.  

Пластична кутија с поклопцем, 
провидна 3 л (шир.20, дуж.29, 
вис.11) 

kom 4      

517.  

Пластична кутија с поклопцем, 
провидна 8 л (шир.29, дуж.39, 
вис.11) 

kom 4      

518.  Цалосил ИП25 l 1      

УКУПНО:      
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 УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 
У колону 5, на сваком редном броју унети цену по јединици мере са свим пратећим и зависним трошковима без ПДВ-а;  
У колону 6, на сваком редном броју унети износ ПДВ-а на јединичну цену; 
У колону 7, на сваком редном броју унети цену по јединици мере са ПДВ-ом; 
Под укупно у колону 5, унети збирну цену без ПДВ-а;  
Под укупно у колону 6, унети  збирни износ ПДВ-а; 
Под укупно у колону 7, унети збирну цену са ПДВ-ом; 
У колону 8 унети збирну цену без ПДВ по укупној количини датој у колони 4; 
У колону 9 унети збирку цену са ПДВ по укупној количини датој у колони 4. 
Напомена:   
Јединичне цене по комаду на сваком редном броју у табели, као и укупна збирна јединична цена у колони 5.  служе за упоређење понуда 
(редни број 1-518). 
У цену су урачунати  сви пратећи и зависни трошкови.  
 
  Датум: ____________________  (М.П.)   Потпис овлашћеног лица 
              _______________________
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XI - ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У складу са чланом 88 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 
124/12,14/15,68/15) као и чланом 6 и 19 Правилника о обавезним елементима коникурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(Службени гласник РС бр. 86/2015),  достављамо структуру трошкова за припремање 
понуде за јавну набавку добара – материјал за конзервацију, МК-2/2019, за потребе 
Народног музеја у Београду и то:  

 
 

 
                                                Врста трошка:                                                        износ: 

1. ______________________________________________________, ______________динара 
2. ______________________________________________________,______________динара 
3. ______________________________________________________, ______________динара 
4. ______________________________________________________,______________динара 
5. ______________________________________________________, ______________динара 
6. ______________________________________________________,______________динара 
7. ______________________________________________________, ______________динара 
8. ______________________________________________________,______________динара 
9. ______________________________________________________, ______________динара 
10. ______________________________________________________,______________динара 

 
 
 
 

 
 

Напомена I:  
сходно члану 88 став 2 ЗЈН (Службени гласник РС бр. 124/12,141/15,68/15), трошкове 
припреме и подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова, осим у случају из става 3 истог члана,  ако је поступак 
јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је 
понуђач тражио накнаду трошкова у својој понуди. 
 
Напомена II:  
у случају да понуђач не наступа са заједничком понудом не мора да попуњава, потписује 
и оверава овај образац. 
 

 
 
 

  Датум: ____________________  (М.П.)   Потпис овлашћеног лица 
 

                  _______________________ 
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XII - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 
124/12,14/15,68/15) и чланом 6 и 20 Правилника о обавезним елементима коникурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(Службени гласник РС бр. 86/2015), дајемо следећу:  

 
 
 
 
                                                           И З Ј А В У  

 
 
 
 
Понуђач____________________________________________________________________из 
_________________изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ову 
понуду подноси независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
Ова изјава даје се за јавну набавку добара  – материјал за конзервацију, МК-2/2019. 
 
Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач 
који наступа са подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач. 
Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац 
посла. 
 
 
 
         _______________________ 
            Место и датум                                                                            Потпис овлашћеног лица 

(М.П.)    
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XIII  - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА – БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
 

 
 
                                                        И З Ј А В А  

     О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 
 
 
 
 
Овом изјавом Понуђач_______________________________________________________ из 
_________________ потврђује да ће Наручиоцу, уколико буде изабран као најповољнији 
понуђач за јавну набавку добара – материјал за конзервацију, МК-2/2019, у моменту 
потписивања уговора, доставити: 
- оригинал банкарску гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од вредности 
посла из уговора, са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без 
права на приговор, са роком важности 60 дана дужим од рока за коначан завршетак 
целокупног посла 
 
Напомена: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач 
који наступа са подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач. 
Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац 
посла. 
 
 
 
         Место и датум                                                             Потпис овлашћеног лица  
 
    _________________                          (М.П.)                          _____________________ 
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XIV  - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ  
ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75 СТ. 2 ЗАКОНА 

 
 
 
 

У складу са чланом 75 став 2 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 
124/12,14/15,68/15 ), дајемо следећу:  

 
 
                                                           И З Ј А В У  

 
 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да смо поштовали 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и да немамо забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде, у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним 
набавкама.  
 
Наручилац задржава право провере тражених доказа о испуњавању услова из члана 75. 
став 2. Закона о јавним набавкама. 
 
Напомена: 
Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа 
са подизвођачем, ову Изјаву потписује само понуђач. 
Уколико се подноси заједничка понуда, ову Изјаву потписује члан групе који је носилац 
посла. 
 
 
 
 
            Место и датум                            (М.П.)                                   Потпис овлашћеног лица 
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XV  - РЕФЕРЕНТНА  ЛИСТА  ПОНУЂАЧА 

 
Уговори који су закључени у претходних три године (односно за период, 2016, 2017, 
2018) у складу са траженим пословним капацитетом 

 

ИМЕ НАРУЧИОЦА 

 
Вредност 

Уговора без 
ПДВ 

Датум  закључења 
уговора 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
  Датум        Потпис понуђача 
      М.П. 
 
           _______________________     ________________________ 
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XVI  - ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 
Материјал за конзервацују 

 (Број јавне набавке МК-2/2019) 

 
Назив наручиоца 

 

 
Адреса наручиоца 

 

 
Особа за контакт - функција 

 

Телефон и  e-mail  адреса 
 

Датум и место издавања  
потврде 

 

 
Наручилац  издаје  

П О Т В Р Д У 
 

Да је 
________________________________________________________________________________________
___ 

(уписати назив и адресу) 
 

успешно реализовао уговоре у оквиру којих је извршена набавка добара у укупном износу од 
____________  динара, а који су окончани у периоду од претходних три године (односно за период, 
2016, 2017, 2018) и да је све обавезе везане за реализацију наведених уговора извршио у потпуности, 
квалитетно и у уговореном року.  

Редни 
бр. 

Предмет уговора  

 
Укупна вредност 

без ПДВ 
 

Датум закључења и 
број уговора код 

наручиоца  

Датум испоруке 
добара по потписаном 
уговору 

1. 
    

2.     

3. 
    

 
  
Потврда се издаје ради учешћа у горе наведеној јавној набавци и у друге сврхе се не може 
користити. 

(МП)    Потпис овлашћеног лица Наручиоца 
 

  ___________________________________ 
 
 
Напомена : уколико има више наручилаца од којих треба прибавити потврду, потребно је       

образац фотокопирати 
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Прилог - 1 

 
 
ПОНУЂАЧ: 
__________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 

 
 (назив, адреса, контакт телефон, лице за контакт – попуњава Понуђач) 

 
Понуђач доставља: ________________________________________________________ 

(уписује Понуђач шта доставља од понуђених облика документације и то: ПОНУДА  / 
ИЗМЕНА ПОНУДЕ / ДОПУНА ПОНУДЕ / ОПОЗИВ ПОНУДЕ / ИЗМЕНА И 

ДОПУНА ПОНУДЕ) 
  

ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 

у поступку јавне набавке мале вредности 
МАТЕРИЈАЛ ЗА КОНЗЕРВАЦИЈУ 

 
ЈАВНА НАБАВКА бр. МК - 2/2019 

 
АДРЕСА НАРУЧИОЦА (Примаоца): 
НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ 
ул.ТРГ РЕПУБЛИКЕ 1а, 11000 БЕОГРАД 
 
Адреса за пријем: 
МУЗЕЈ ВУКА И ДОСИТЕЈА 
ул. Господар Јевремова 21, 11000 БЕОГРАД 
 
Место за пријемни печат Наручиоца (у који се уписује: датум пријема документације, 
број под којим је у деловодном протоколу заведена документација и време пријема 
документације): 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Потпис лица које је примило документацију код Наручиоца: _______________________ 

 

НЕ ОТВАРАТИ 

 


