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Vesna Nedeljković Angelovska

exhibition 
Toy Collection of Željko komnenić 

in the City museum of Novi Sad

The Exhibition “Toy Collection of Željko Komnenić” shows 
a representative collection of a Novi Sad collector in the 
organization of the City Museum of Novi Sad. We have 
presented over 650 toys which date back from 1870 to the 
eighties of the 20th century. The collection which has been 
gathered by Mr. Komnenić in the last twenty years is the 
part of the world’s heritage of toys manufactured in crafts-
men and industrial workshops and toys which have been 
the inspiration for children exclusively in Serbia. These toys 
have reached Serbia from all parts of the world, mostly from 
Europe, Japan, Russia and America, as gifts for children. 
Many of the toys in this collection are produced in former 
Yugoslavia. 

I have made the decision to accept the implementation of 
the exhibition “Toy Collection of Željko Komnenić” for sev-
eral reasons and objectives. 

One of the reasons for presenting this collection to the pub-
lic arises from the desire to show from the perspective of 
a museum curator the necessity to overcome a conserva-
tive relationship towards collectibles, as well as prejudices 
which concern the communication and cooperation with 
collectors. According to this policy, which has never been 
proclaimed, but has been deeply rooted in museums in Ser-
bia at the beginning of the 21st century, the only acceptable 
communication between curators and collectors is the one 
which leads to the donation of items and their transfer into 
museum for the purpose of preservation and care. 

Museums have limited resources for the purchase of items 
which deserve the signature of cultural heritage and they are 
also unwilling to have contacts with collectors both with re-
spect to prices and market competition. Such views are not 
unexpected in a situation where curators in museums, 

Весна Недељковић Ангеловска

изложба  
Збирка играчака Жељка комненића  

у музеју града Новог Сада

На изложби „Збирка играчака Жељка Комненића“ пре-
зентована je репрезентативна збирка новосадског ко-
лекционара, у организацији Музеја Града Новог Сада. 
Представљено је преко 650 играчака, које датирају од 
1870. године, до осамдесетих година XX века. Збирка коју 
је господин Комненић сакупљао последњих двадесет 
година представља део светске баштине играчака, про-
изведене у занатским и индустријским радионицама, а 
те играчке су биле инспирација детињства искључиво 
деце на територији Србије. Играчке су у Србију стизале 
из свих делова света, да буду поклон деци, а највише из 
Европе, Јапана, Русије и Америке. Велики део играчака 
ове збирке произведен је и у тадашњој Југославији. 

Одлука да се прихватим реализације изложбе Збирке 
играчака Жељка Комненића носила је у себи неколико 
разлога и циљева. 

Један од разлога да ова збирка буде презентована јав-
ности проистекла је из жеље да, из перспективе кустоса 
музеја, покажем неопходност превазилажења, конзер-
вативног односа према колекционарству, као и предра-
суде када је у питању комуникација и сарадња са ко-
лекционарима. По тој, нигде прокламованој, али дубоко 
усађеној политици музеја у Србији на почетку ХХI века, 
добро дошла је само она комуникација кустоса са ко-
лекционарима, која води ка поклону предмета и њихово 
предавање музејима на чување и бригу. 

Музеји ограничени средствима за откуп предмета који 
би требало да добију сигнатуру културне баштине, за-
зиру од контаката са колекционарима и због цена и због 
конкуренције на тржишту. Такви ставови и нису неоче-
кивани у ситуацији када кустоси у музејима, нарочито 
оних који су сведени на локални карактер и комплекс-
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especially those which are reduced to the local character 
and complexity (numerous collections related to various 
aspects of human society with different points of view 
established on the basis of a specific scientific discipline as 
a starting point), are unable to commit themselves to one 
collection and one topic in a consistent way, and updating 
collections is limited by financial resources. On the other 
hand, there is a mutual misunderstanding relative to the 
reference of a certain item: curators perceive items in the 
context of spatial, cultural and personal stories while, 
with honourable exceptions, for collectors, the estimated 
value and the state of the item are the most important.

This time, in case of organizing the above named collec-
tion, and to mutual benefit and enjoyment of visitors, I 
wanted to responsibly show the results of this significant 
work in the field of toys collecting that deserves full at-
tention of the public. Worth mentioning and respect is the 
noble desire of Zeljko Komnenić to raise his work in col-
lecting, preserving and estimating toys to the height of 
an ideal and to share his knowledge and joy with others 
through the intention to realize his dream of his own 
toy museum. I hope that the exhibition we have prepared 
emphasizes basic characteristics of this collection recom-
mending it to the attention of visitors and readers of the 
exhibition catalogue. Also, the intention is to provide cu-
rators - toy researchers with useful analogy.

The mere expertise of toys collected by a man who has de-
voted a great part of his life to studying and hardhearted 
struggle at the marked in order to realize the comprehen-
siveness, consistency and complexity of his collection has 
been very important for me. 

Also, together with Mr. Željkom Komnenić and Ms. Tijana 
Jakovljević Šević, senior associate, I wanted to call attention 
to the fact that toys are not only objects because they have 
numerous functions in addition to all their layers and mean-
ings. Toys not only accompany children through the pe-
riod of growing up, but also help them to develop mo-
tor skills through play, coordination, gain knowledge and 
abilities. The toy is not only the object fit for a game, it af-

ност (бројне збирке везане за различите аспекте људског 
друштва са различитих гледишта установљених одређе-
ном научном дисциплином као полазиштем), нису у мо-
гућности да се посвете једној колекцији и једној теми 
доследно, а и допуњавање збирки је ограничено финан-
сијским средствима. Са друге стране постоји међусобно 
неразумевање у односу на референце одређеног пред-
мета: кустоси предмете сагледавају у контексту прос-
торне, културолошке и личне приче, а част изузецима, 
у колекционарству је најважнија процењена вредност и 
стање предмета. 

Овога пута, у случају презентације насловне збирке, 
желела сам да, на обострану корист и уживање посети-
лаца, одговорно представимо резултат замашног рада у 
области колекционарства играчака које заслужује пуну 
пажњу јавности. За поштовање је и племенита жеља 
Жељка Комненића да свој рад на прикупљању, чувању 
и вредновању играчака подигне на висину идеала у да-
ривању свог знања и радости другима, кроз намеру да 
оствари свој сан о сопственом музеју играчака. Надам 
се да смо изложбом коју смо приредили указали на ос-
новне особине ове колекције које га препоручују пажњи 
посетилаца изложбе и читаоцима овог каталога. Такође, 
намера је била и да кустосима – истраживачима играча-
ка пружимо корисне аналогије. 

За мене је од значаја била и сама експертиза прикупље-
них играчака, човека који је велики део свог живота 
посветио проучавању, као и беспоштедној борби на 
тржишту како би остварио садржајност, доследност и 
комплексност своје збирке.

Такође желела сам да укажем, заједно са господином 
Жељком Комненићем и госпођом Тијаном Јаковљевић 
Шевић, стручним сарадником, да играчке нису само 
предмети, јер оне поред свих слојева и значења имају 
и своје многобројне функције. Играчке прате децу кроз 
период одрaстања, али и помажу да се кроз игру развија 
моторика, координација, стичу знања и вештине. Иг-
рачка није само предмет подесан за игру, она својим из-
гледом условљава процес маштања. Интерпретацијски 
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fects the process of imagination with its appearance. The 
interpretative design, as well as the simulation of reality 
in the context of material and technological advances in 
the making of toys, keep the texture of fairy tales, and 
possibilities for a user - a child to conjure up its own 
world. This is why toys are so precious. In addition, cre-
ated for enjoyment they are intended to arouse pleasure 
and the feeling of happiness and freedom.

Toys deserve more attention than the one that has been 
so far devoted to them. This is not only because of their 
form, which has a special charm and which has left in 
anyone who had them in childhood a valuable lesson and 
a pleasant memory, but also because they are the part 
of the rich cultural heritage of the world. The history of 
culture is woven into toys. Their aesthetic value is his-
torically conditioned and this is recognizable. However, 
numerous other layers are often hidden for direct obser-
vation. Toys materialize building and creative activities, 
knowledge of market laws, as well as values and aesthetic 
relations at the certain time of civilization.

Toys produced in manufactures and in industry in the 
period from 1870 (the period which is represented in the 
above named exhibition) are universal for a given time 
– they belong globally to everybody, regardless of the 
country of origin of production, regardless of their na-
tionality or ethnicity. They have conquered the world in 
their own special style, finding the way from the one who 
has designed and produced them through those who have 
sold them, from the one who has selected and bought 
them, to those who have used, discarded or preserved 
them. On the one side, there are those anonymous cre-
ators, who design and produce toys to be eagerly accept-
able, in order to stimulate the idea of just such a choice of 
a person who will buy it and give it to a child. 

Technical, aesthetic, economic, social and cultural factors 
are included in a single unit which is seen in one case, 
starting from products - toys, and in another one, from 
notions given to imagination and motivation to play. The 
practice of play represents mutual correlation between a 

дизајн, али и симулирање стварности у контексту мате-
ријала и технолошког достигнућа у изради играчака, чу-
вају текстуру бајки, као и могућност да корисник – дете 
осмишљава свој свет. Због тога су нам тако драгоцене. 
Поред тога, створене за уживање оне су намењене иза-
зивању задовољства и осећању среће и слободе. 

Играчке заслужују већу пажњу од оне која им је до сада 
поклањана, не само због своје форме, која има посеб-
ну драж и која је у свакоме ко их је у детињству имао 
оставила драгоцену поуку и пријатну успомену, већ и 
зато што оне представљају део богате културне башти-
не света. У играчкама је уткана историја културе. Њи-
хова естетска вредност је историјски условљена, и то је 
препознатљиво, али за непосредно посматрање често су 
скривени други многобројни наноси. Играчке материја-
лизују градитељску, стваралачку делатност, познавање 
законитости тржишта, као и вредносне и естетске одно-
се у одређеном тренутку цивилизације. 

Играчке мануфактурно и индустријски произведене у 
периоду од 1870. године (период који је заступљен на 
насловљеној изложби) су универзалне у датом времену 
– припадају на глобалном нивоу свима, без обзира на 
земљу порекла производње, без обзира на националну 
и етничку припадност. Оне су освајале свет на свој по-
себан начин, налазећи пут од оног који их је осмислио, 
произвео, преко онога ко их продаје, од онога ко их бира 
и купује, до онога ко их користи, одбацује или чува. На 
једној страни су они анонимни ствараоци који су играч-
ке осмислили и произвели да буду радо пригрљене, са 
намером да подстакну идеју о баш таквом избору, онога 
ко је купио и наменио детету.

Технички, естетски, економски, социјални и културни 
чиниоци обухваћени су у једну целину, сагледану у јед-
ном случају, полазећи од производа – играчке, а у другом 
од представа које пружају машти и подстицају на игру. 
Пракса игре представља узајамни однос играчке и оног 
ко је користи и пружа јој могућност да се преображава, 
остварујући нове реалности. Тако свет играчака постаје 
свет оживљених предмета. Играчке оживљавају под 
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toy and the one who is using it and provides an opportu-
nity to transform and create a new realty. Thus, the world 
of toys becomes the world of revived objects. Toys come 
to life under the aegis of the imagination, they become 
humanized, obtain the significance and roles and thus 
simulate the reality or imagined fairy-tale reality that 
children at an early age do not differ from the true reality.

Toys provoke emotions and develop fantastic spectacles, 
the whole world of children’s fantasies. Often, they are 
adored and the subject matter of great “attachment”, and 
sometimes they have the role of a watchdog of childhood 
memories, some special moment of bestowment, some 
close person. And because of that, although devoted to 
childhood, our longing for toys continues even later, since 
impacts they have made on us are present all the time 
during our lives .

Željko Komnenić is 48 old and although holding a univer-
sity degree in economics he has devoted his life to collect-
ibles. Ever since the age of ten, the collectibles have been 
his hobby. On Sundays, he went with his father to meetings 
of collectors: “My father Đorđe was a doctor of political 
economy, the director of the Faculty of Economics and the 
High Business School in Novi Sad, but he was primarily a 
passionate collector. He enjoyed in the beauty, appreciated 
the quality and preciousness of a certain artefact. In my pas-
sion for collecting toys I am very much supported by my 
family. My wife Svetlana and my son Aleksandar have great 
understanding for my passion and they love our collection. 
Actually, I started collecting toys when Svetlana saw a toy of 
an astronaut near the trashcan in the street. When I saw the 
little astronaut, a was very happy and we took the toy home. 
This astronaut reminded me of my favourite robot which 
my father gave me long time ago when I was a still a child. 
When we moved house once, it was lost for ever. I was very 
sorry because of that. Ever since that day I have not been 
able to find such a robot for my collection. From that day, 
although I have already been a collector of medals and deco-
rations, I have not managed to get rid of an idea that toys are 
the collection to which I relay want to commit myself. Toys 

окриљем маште, постају очовечене, добијају значења 
и улоге и тако симулирају стварност или измишљену 
бајковиту стварност, коју деца у најранијем узрасту не 
разликују од праве реалности. 

Играчке изазивају емоције и развијају фантастичне 
представе, читав свет дечије уобразиље. Оне су често 
обожаване и предмет су „везаности“, а понекад имају 
и улогу чувара успомена на детињство, неки посебан 
тренутак даривања, неко блиско биће. И због тога, иако 
посвећене детињству, наше чежње према играчкама 
трају и касније, јер утицај који су на нас извршиле при-
сутни су током нашег живота. 

Жељко Комненић има 48 година, и иако дипломирани 
економиста, посветио је свој живот колекционарству. 
Од десете године колекционарство му је представљало 
хоби. Отац га је водио недељом на састанке колекцио-
нара: „Мој отац Ђорђе је био доктор политичке еконо-
мије, директор Економског Факултета и Више пословне 
школе у Новом Саду, али је пре свега био пасионирани 
колекционар. Уживао је у лепоти, ценио квалитет и дра-
гоценост предмета. У мојој страсти према прикупљању 
играчака велику подршку имам у својој породици. Моја 
супруга Светлана и син Александар имају разумевања 
за моју страст, као и љубав за нашу збирку. Заправо, ја 
сам почео да сакупљам играчке тако што је Светлана, 
на улици поред контејнера, спазила играчку малог астро-
наута. Угледавши малог астронаута обрадовао сам се, и 
понели смо играчку кући. Тај астронаут ме је подсетио на 
мог омиљеног робота којег ми је давно, када сам био дете, 
поклонио отац. При једној селидби мој робот је неповрат-
но изгубљен. Осећао сам жаљење због тога. Ни данас још 
увек нисам нашао таквог роботића за моју збирку. Од 
тог дана, иако сам већ био колекционар одликовања и ме-
даља, нисам успевао да се отргнем од идеје да су играчке 
оно што заиста желим да буде колекција којој ћу се пос-
ветити. Осећам да ме играчке оплемењују. Знам да су иг-
рачке које сакупљам истргнуте из контекста нечијег де-
тињства, али некако осећам то биће нагнуто над њима, 
далеко у прошлости. И то је енергија која ме опчињава. 
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make me feel noble. I am aware of the fact that toys which I 
collect are pulled out from the context of someone’s child-
hood but somehow I feel this individual leaned over them, 
far away in the past. And, this is the energy by which I am 
enchanted.

By my inner aptitudes, I am prone to explorations. I feel 
not only an insatiable thirst for knowledge, but also an 
unrest full of longing to go further in all of this, as well as 
satisfaction at every progress particularly most intensive 
regarding the collection of toys. I have the impression, 
that this passion shows how to consistently fulfil what 
represents the purpose of my life. The influence that toys 
made on me, time spent with my father and collectibles 
stretch throughout my whole life.”

Sensitive to energy of each individual item - toy, Mr. 
Komnenić has tackled his research with love and respon-
sibility, inspired by the idea of preservation, and he 
started to collect toys. Mr. Komnenić presents himself 
as a researcher of an extraordinary analytical mind. In 
the process of collecting toys, the base is evaluation (as-
sessment) againts some preset and known values (age, 
workshop or factory acknowledged for its quality), mate-
rial, strength and design, visual processing of the item, the 
accuracy and tendency to particular damage. Therefore, 
some toys are placed on the pedestal of permanent value. 
Mr. Komnenic says that although it is important for toys 
in his collection to be in ideal factory conditions, he feels 
sorry for their owners, who kept them intact due to the 
severity of their parents, because not only while children, 
but also later, they failed to recognize the joy of playing. 
Thus, curiosity in him is aroused by toys that bear traces of 
the game, marks of time and destiny of their users.

Zeljko Komnenić pays a lot of attention to the collection 
of sheet metal toys because their production is undesir-
able due to the risk of injury, and it is difficult to find them. 
He highlights the differences in the quality of production 
of certain workshops, and the fact that some toys from 
manufacturing and industrial workshops in West Ger-
many were copied in East Germany and Yugoslavia. This 

Ја сам по својој унутрашњој склоности истраживач. 
Осећам неугасиву жеђ за сазнањем, али и немир пун жудње 
да у томе све даље идем, као и задовољсво при сваком на-
претку, и то највише у вези са збирком играчака. Имам 
утисак да ми ова страст казује како да доследно испуним 
оно што представља циљ мог живота. Утицај који су на 
мене извршиле играчке, дружење са мојим оцем и колекци-
онарство, протежу се током читавог мог живота.“ 

Осетљив на енергију коју сваки појединачни предмет – 
играчка носи, Комненић је пришао истраживању из љу-
бави, али и одговорности са којом је, подстакнут идејом 
о чувању, приступио сакупљању играчака. Жељко се 
приказује као истраживач изванредног аналитичког 
духа. У процесу сакупљања у његовој основи налази 
се процес вредновања (оцењивања) у односу на неке 
унапред дате и познате вредности (старост, радионица 
или фабрика позната по квалитету) материјал, чврстоћа 
и дизајн, ликовна обрада предмета, исправност и скло-
ност одређеном оштећењу. Због тога су одређене играч-
ке постављене на пиједастал трајних вредности. Госпо-
дин Комненић, каже да, иако му је важно да је играчка 
коју уноси у своју збирку, у идеалном фабричком стању, 
жали њихове власнике, који су их сачували нетакнуте 
због строгости својих родитеља, јер ни као деца, а ни 
касније нису успели да спознају радост играња. Зато у 
њему изазивају радозналост играчке које носе трагове 
игре, трагове времена и судбине њихових корисника.

Жељко Комненић велику пажњу посвећује колекцији 
лимених играчака, због тога што је њихова производња 
непожељна, због опасности од повређивања, тако да се 
до њих тешко може доћи. Истиче разлике у квалитету 
израде одређених радионица, и како су одређене играч-
ке мануфактурних и индустријских радионица Западне 
Немачке копиране у Источној Немачкој и Југославији. 
То се види у дебљини лима, грубости механизма за 
покретање и ликовној обради предмета. Једна од њему 
најдражих играчака из презентоване збирке је лутка 
са лицем од бисквит порцелана из радионице Armand 
Marseille из Немачке, произведена 1870. године, коју је 
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can be seen in the thickness of sheet metal, roughness of 
drive mechanisms and artistic processing of toys. One of 
his favourite toys in presented collection is a doll with 
the face of biscuit porcelain from the workshop of Ar-
mand Marseille from Germany, produced in 1870 which 
was purchased by his father who vowed him to keep it. 
However, he enjoys the most in Japanese toys - spacemen: 
their aesthetics and the quality of make favour Japan in the 
toy makers world, especially because of those with drive 
mechanisms, sound and light effects.

Exhibited toys are mostly in good condition and they 
largely have original factory boxes. They are produced in 
craftsmen and industrial workshops of different materi-
als: porcelain, sheet metal, steel, textile, wood, rubber and 
synthetic materials. A so-called soft toys are filled with 
straw and scraps of fabrics. A large part of the collection 
are mechanical toys that are run by clockwork winding 
or friction mechanisms, as well as by electric drives and 
batteries. The typology of the collection is made according 
to the group of items which are presented; dolls, furniture 
and kitchenware, transportation (automobiles, aircrafts, 
railways and water vessels), cartoon characters, working 
vehicles and machinery, military toys and weapons, space 
toys, didactic, educational and social toys, mechani-
cal toys, soft animals and saving boxes. The typology of 
this collection greatly differs from the one which we imple-
ment in museums and which is often defined by materials of 
which it is made. Museum collections of toys consist of a va-
riety of materials because they also include hand made toys 
and on the other hand, they cover longer periods of time. 

купио његов отац и заветовао га да је чува. Ипак, најви-
ше ужива у Јапанцима – свемирцима: њихова естетика и 
квалитет израде фаворизује Јапан у свету произвођача 
играчака, нарочито оних са механизмима за покретање, 
звучним и светлосним ефектима.       

Изложене играчке су, у највећем броју у добром стању, а 
добрим делом имају оригиналне фабричке кутије. Про-
изведене су у занатским и индустријским радионицама 
од различитих материјала: порцелана, лима, метала, тек-
стила, дрвета, гуме и синтетичких материјала. Такозване 
мекане играчке испуњене су сламом и отпацима ткани-
на. Велики део збирке представљају механичке играчке 
које се покрећу сатним механизмом на навијање или 
фрикционо, као и електричним погоном на батерије. 
Типологија збирке је извршена према групама предмета 
које су заступљене: лутке, покућство и посуђе, саобраћај 
(аутомобиле, летелице, железнице и пловне), јунаци цр-
таних филмова, радна возила и машине, свемирске иг-
рачке, војне играчке и оружје, дидактичке, едукативне 
и конструктивне играчке, друштвене игре, механичке 
фигуре и животиње, „мекане“ животиње. Типологија 
ове збирке умногоме се разликује од оне коју спрово-
димо у музејима, а која је често дефинисана материја-
лима од којих је направљена. Музејске збирке играчака 
састављене су од већег спектра материјала, јер су у њих 
укључене и играчке ручно прављене, а са друге стране, 
обухватају веће временске оквире. Насловљена збирка 
је конципирана жељама и склоностима њеног аутора. 
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Tijana Jakovljević Šević

ToyS: from objects of Play  
to Social and Cultural media

Toys have always been seen as objects for playing through 
which children get to know the world around them however, 
they present an important segment of material culture and 
a medium reflecting messages of the society and culture in 
which they occur and where they are used. Therefore, they 
are not in the sphere of interest of children only. Not only 
many specialized museums of childhood and toys, but also 
general museums keep and show various toys. They also in-
clude toys which have been found thanks to archaeological 
explorations thus enabling an insight into the archaeology 
of childhood, the toys of home, craftsmen’s, factory’s and 
industry’s make through which it is possible to get general 
picture of the culture or its segment – children’s culture, and 
often the picture of economic activities of population in a 
region. Collections of toys of special manufacturers show 
the popularity of their products while specialized collec-
tions of, for example, dolls, soft or mechanical toys allow 
considerations of changes in the production, materials and 
their appearance and they are often put in the context of the 
symbol of time in which they appeared. Many toys are found 
in museums because of their aesthetic and artistic values. 
Due to these characteristics they have been carefully kept 
even before getting into museums often far from the chil-
dren’s reach and they have remained almost identical as at 
the time they were produced. These toys, the same as those 
with other common features, such as the same manufactur-
er, materials, mechanism and the like, are often collected by 
people thus, reflecting another aspect of the adults’ interest 
for toys. In support of this, there are world’s fairs display-
ing antique toys and the latest products of the toy indus-
try. Because of their primary purposes for children’s play 
in which they are damaged, replaced with new ones and 
rejected, toys are one of the types of artefacts that survive 
the least. Those preserved in museums and in private col-
lections become specific evidence of attitudes, values and 

Тијана Јаковљевић Шевић

игрАчке: од објекта игре  
до друштвеног и културног медија

Иако се играчке посматрају првенствено као предмети 
за игру кроз коју деца упознају свет који их окружује, 
оне представљају важан сегмент материјалне културе и 
медиј кроз који се рефлектују поруке друштва и култу-
ре у којима оне настају и користе се. Због тога, оне нису 
у сфери интересовања само деце. Велики број специjа-
лизованих музеја детињства и играчака, али и општих 
музеја чува и приказује разноврсне играчке. Међу њима 
су оне које су пронађене захваљујући археолошким 
истраживањима и оне омогућавају увид у археологију 
детињства, затим, играчке кућне, занатске, фабричке 
и индустријске израде, кроз које је, поред опште сли-
ке културе или њеног сегмента - дечије културе, често 
приказано и привређивање становништва једног краја. 
Колекције играчака посебних произвођача приказују 
популарност њихових производа, док специјализоване 
колекције, на пример лутака, плишаних или механич-
ких играчака, омогућавају сагледавање промена у про-
изводњи, материјалима и њиховом изгледу, па се често 
стављају и у контекст једног од симбола времена у којем 
су настале. Велики број играчака се налази у музејима 
и због својих естетских и уметничких вредности. Због 
ових карактеристика оне су и пре доласка у музеј биле 
брижљиво чуване, често ван домашаја деце, те су ос-
тале готово идентичног изгледа као и у време када су 
произведене. Овакве играчке, као и оне са другим зајед-
ничким карактеристикама, попут истог произвођача, 
материјала, механизма и слично, често су и предмет 
сакупљања колекционара, кроз које се огледа још један 
аспект заинтересованости одраслих за играчке. У при-
лог томе, говори и постојање светских сајмова на којима 
се приказују антикварне играчке, али и најновији про-
изводи индустрије играчака. Због своје основне намене 
за дечију игру у којој бивају оштећене, замењене новим 
и одбачене, играчке представљају једну од најмање са-
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norms of the society and culture in which they occurred 
or were used.

The most visible reflection of culture and society on toys 
are aesthetic criteria, technological developments and so-
cial trends. Thus, for example, dolls are mould to current 
ideals of beauty, and their clothes follow fashion trends 
in adults and children. Dollhouses reflect trends in inte-
rior design of houses and often quite accurately display 
spatial layout, appearance of furniture, household appli-
ances, dishes and the like. Changes that occur in the real 
world also affect changes in the appearance of toys thus, 
dolls and their homes provide plenty of information not 
only about trends in clothing, body care or home fur-
nishings, but also changes in private life, preparation and 
storage of food, food habits and the like. 

Toys also reflect technical and technological progress of the 
society. It can be noticed by observing changes in the man-
ner of make, from craftsmen’s manufactures that produced a 
limited number of toys with simple forms, over factory pro-
duction to present day industrial production making series 
of highly sophisticated toys. Also, it is reflected in the toy 
design, such as automobiles, trains, airplanes and especially 
in toys inspired by space exploration, robots, rockets, fly-
ing saucers and creatures from other planets, which ex-
perienced their greatest popularity just after the flight to 
the Moon in 1969.1 

The impact of media onto children’s culture and everyday 
life of children is also noticeable in toys. Former toys were 
also inspired by media in this case printed media and paper 
theatres and optical toys (magic lantern)2 appeared showing 
characters, scenes and the whole fairy tales. Later, cinema 

1   Tijana Jakovljević, Small World, Exhibition Catalogue, City Museum of 
Novi Sad, Novi Sad 2007, 17.

2   Originally, these optical devices were not only intended for children’s 
entertainment. The projections took place at public places, fairs, in inns 
and they were organized by travelling entertainers whose stories fol-
lowed the projections. With the development of production, they were 
bought for home use and pictures, that is, stories which were projected, 
were increasingly inspired by fairy tales intended for children. Ibid. 21.

чуваних врста артефаката. Оне сачуване у музејским и 
приватним колекцијама постају специфична сведочан-
ства ставова, вредности и норми друштва и културе у 
којој настају и употребљавају се.

Најуочљивији одрази културе и друштва на играч-
ке су естетски критеријуми, технолошка достигнућа и 
друштвени трендови. Тако се, на пример, лутке обликују 
према актуелним идеалима лепоте, а њихова одећа пра-
ти моду одраслих и деце. Кућице за лутке одражавају 
трендове у опремању кућа и често потпуно веродос-
тојно приказују просторни распоред, изглед намештаја, 
кућне технике, посуђа и слично. Промене које се деша-
вају у реалном свету утичу и на промене у изгледу иг-
рачака, те лутке и њихове кућице пружају велики број 
информација не само о трендовима у одевању, нези тела 
или опремању куће, већ и о променама у приватном жи-
воту, припремању и чувању хране, прехрамбеним нави-
кама и слично. 

Играчке одражавају и технички и технолошки напредак 
друштва. Он се може уочити и самим посматрањем про-
мена у начину израде, од занатске производње којом је 
настајао ограничен број играчака једноставнијих фор-
ми, преко фабричке, до данашње индустријске, којом 
настају серије високо софистицираних играчака. Такође, 
рефлектован је и кроз дизајн играчака, попут аутомо-
била, возова, авиона, а посебно играчака инспирисаних 
истраживањем свемира, робота, ракета, летећих тањира 
и бића са других планета, које су своју највећу популар-
ност доживеле управо после лета на Месец 1969. годи-
не.1 

Кроз играчке је уочљив и утицај медија на дечију кул-
туру и свакодневни живот деце. Некадашње играчке 
су, такође, биле инспирисане медијима, у овом случају 
штампаним, те су се појављивали папирни театри и 

1   Тијана Јаковљевић, Мали свет, каталог изложбе, Музеј града Новог 
Сада, Нови Сад 2007, 17.
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projections of animated films, as well as comic books, influ-
enced children to get new favourite characters, such as Dis-
ney’s, whose popularity was used by manufacturers to cre-
ate new toys. At the end of the sixties of the 20th century, 
when a television set became an integral part of most 
households, the number of programs for children start-
ed to increase. This resulted in the emergence of new 
characters and therefore new toys that were inspired 
by them. These production trends and increased amount 
of time which children spend with media have caused con-
stant emergence of new toys today. In the children’s culture, 
these toys are not only objects for play but also indicators of 
prestige and drivers for consumers’ habits and behaviour of 
children. While technical and technological development 
of the society and the development of media influence 
the increase of the number of toys and their perfection, 
the new life styles of adults/parents, who are oriented to-
wards the environment or anti-consumerism, affect the re-
actualization of toys of wood and other organic materials, 
and more radical occurrences such as encouraging play 
without toys.

In addition to reflecting aesthetic criteria and technological 
achievements, one of clearly visible aspects of toys is gender 
determination of their use. In line with social requirements, 
the today’s market has a large number of gender neutral toys 
but the majority of toys are still specified as toys for girls 
and/or toys for boys. Not only gender identification occurs 
through them but also learning socially expected gender 
roles. In the past, some of the toys, such as various kitch-
en utensils, as well as complex and realistic miniature 
kitchens and houses, were not just objects for fun, but the 
girls were trained by them for the future role of keeping 
their households. Kitchens, whose concept was faithfully 
transmitted from the real world into the world of toys, 
were used to study the organization of home space, the 
purpose of dishes, home techniques and tools. On small 
stoves that were really able to heat up, girls were taught 

оптичке играчке (lantеrna magica)2 које су приказивале 
ликове, сцене или целовите бајке. Касније, биоскопске 
пројекције анимираних филмова, као и стрипови ути-
цали су да деца добију нове омиљене ликове, попут Диз-
нијевих, чију су популарност произвођачи искористили 
за креирање нових играчака. Крајем шездесетих година 
20. века, када је телевизор постао саставни део већине 
домаћинстава, почео је да се повећава број програма за 
децу, што је утицало на појављивање нових ликова, а 
тиме и нових играчака које су њима инспирисане. Овај 
тренд у производњи као и повећање количине време-
на које деца проводе уз медије, данас је проузроковао 
константно појављивање нових играчака које у дечијој 
култури више нису само објект игре, већ и показатељи 
престижа, али и покретачи конзумеристичких навика и 
понашања деце. И док технички и технолошки развој 
друштва, као и развој медија утичу на повећање броја 
играчака и њихово усавршавање, нови животни стило-
ви одраслих/родитеља који су оријентисани ка еколо-
гији или антиконзумеризму утичу на реактуелизацију 
играчака од дрвета и других еколошких материјала, али 
и на радикалније појаве, као што је подстицање игре без 
играчака. 

Поред рефлексије естетских критеријума и технолош-
ких достигнућа, један од јасно уочљивих аспеката игра-
чака је и родна одређеност њихове употребе. Иако се 
на данашњем тржишту, сходно друштвеним захтевима, 
појављује велики број родно неутралних играчака, и 
даље је нејвећи број одређен као играчке за девојчице, 
односно за дечаке. Кроз њих се одвија родна иденти-
фикација, али и учење друштвено очекиваних родних 
улога. У прошлости неке од играчака, попут различи-
тог кухињског прибора, као и комплексних минијату-

2   Првобитно ови оптички апарати нису били намењени само за 
забаву деце. Пројекције су се одвијале на јавним местима, ваша-
рима, кафанама, а организовали су их путујући забављачи чије 
су приче пратиле пројекције. Са развојем производње, почели су 
да се купују и за кућну употребу, а слике, односно приче које су 
пројектоване су све више биле инспирисане бајкама и намењене 
деци. Исто, 21.
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how to use them and even to prepare some meals.3 On 
the other hand, toys perceived for boys, such as structural 
kits, vehicles and different toys/accessories for skill games 
were associated with the development of different knowl-
edge and skills expected of boys and later men. Neverthe-
less, there are researches and museum exhibitions, such as 
the exhibition in the Paris Doll Museum Toys for Boys (Jou-
etes de garçons),4 which show that gender differentiation in 
the past was not socially forced from the earliest age. The 
analyses and presentation of toys, photographs and picture 
postcards with children’s performances, which originated in 
the period from 1830 to 1930, point out to the equal up-
bringing practice of adults towards girls and boys at the pre-
school age. In addition to the same design and colour of 
clothes, and the hairstyle at this age, boys and girls had the 
same toys and it was not uncommon for boys to play with 
dolls. After the age of seven, upbringing started to be gender 
oriented and with that toys were given the new role in di-
recting socially expected behaviour of girls and boys.5 One 
group of toys which are characterised as being gender neu-
tral is comprised of stuffed toys. However, a stuffed bear toy 
stands out among them and although created a hundred and 
ten years ago, represents one of the most favourite toys for 
generations of boys and girls.6 Their popularity is witnessed 

3   This information was obtained from the Toy Museum (Spielzeugmu-
seum) in Nurnberg, Germany. 

4   See: URL: http://www.museedelapoupeeparis.com/tempo/tempo-
jouetgarcon.html.

5   Ibid. 
6   Although teddy bears appear in different sizes, colours, faces and bod-

ies and accompanying equipment, they, if not inspired by special media 
characters, have the same name - Teddy. This name under which stuffed 
bear toys have been known all over the world is connected with an an-
ecdote of the 26th American president, Theodor Teddy Roosevelt, who 
refused to shoot into a small bear tied to a tree during hunting trip 
in 1902. The cartoonist, Clifford Berryman made an illustration based 
on that event and published it in Washington Post. Soon afterwards a 
teddy bear became a symbol of the president and it was transformed 
from a character in a political cartoon into children’s stuffed toy bear. 
See: T. Jakovljević, op. cit 12. 

ра реалних кухиња и кућа, нису биле само предмети за 
забаву, већ су се кроз њих девојчице обучавале за бу-
дућу улогу вођења домаћинства. Кухиње чији је концепт 
верно пренешен из реалног у свет играчака, употребља-
ване су за учење организације кућног простора, употре-
бу посуђа, кућне технике и помагала. На малим шпоре-
тима који су заиста могли да се загревају, девојчице су 
училе начин њихове употребе, па чак и да припремају 
поједина јела.3 Са друге стране, играчке које се перципи-
рају као дечачке, попут конструкторских сетова, возила 
и различитих играчака/реквизита за игре спретности, 
повезане су са развијањем различитих знања и вешти-
на које су очекиване од дечака, а касније и мушкарца. 
Међутим, нека од истраживања и музејских изложби, 
попут изложбе париског музеја лутака Играчке за дечаке 
(Jouetes de garçons),4 показала су да у прошлости родна 
диференцијација није била друштвено форсирана од 
најранијег узраста. Кроз анализу и презентацију играча-
ка, фотографија и разгледница са представама деце, које 
су настајале у периоду од 1830. до 1930. године, указано 
је на једнаку васпитну праксу одраслих према девојчи-
цама и дечацима у предшколском узрасту. Поред истог 
дизајна и боја одеће, као и обликовања косе, у овом уз-
расту, девојчице и дечаци су имали и исте играчке, те 
није било неуобичајено да се дечаци играју луткама.  
Након седме године, васпитање је почињало да се родно 
оријентише, а тиме су и играчке добијале нову улогу у 
усмеравању друштвено очекиваног понашања девојчи-
ца и дечака.5 Једну групу играчака које су окарактерис-
ане као родно неутралне чине плишане играчке. Међу 
њима се посебно издваја меда, који иако је настао пре 
сто десет година представља једну од омиљених играча-

3   Податак је добијен у Музеју играчака (Spielzeug Мuseum) у Нирн-
бергу, Немачка.

4   Видети: URL: http://www.museedelapoupeeparis.com/tempo/
tempojouetgarcon.html. 

5   Исто.
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in numerous photographs of children with such toys which 
are an integral part of almost every family album. 

Through toys and other artefacts, in addition to the pic-
ture of society and culture in the past and at present, it 
is possible to learn about personal stories of people who 
devised and produced them. Most often, there are stories 
about ordinary people to whom manufacturing of toys 
brought success and wealth. Such is, for example, that 
of Margarete Steiff, a seamstress, who, at the beginning of 
the 20th century, became famous fro making stuffed toys 
with metal buttons in ears as a trademark, whose popu-
larity still continues. Or of Charles Darrow, the creator of 
monopoly board game and the first person who earned 
a fortune by the invention of a social game.7 There are 
also stories of manufacturers who were destroyed due to 
new challenges of the market and social trends that they 
were not able to adapt to such as the Hornby’s company 
Meccano, and countless unknown personal stories, for 
example, farmers from South Germany, who due to pov-
erty began to engage in making wooden toys as an ad-
ditional source of income. One of the hidden histories in 
manufacturing of toys is children’s labour. Although toys 
were intended primarily for children’s play, for children 
who participated in the production of toys it certainly 
was not fun, but tiring and time consuming work. The 
most common operations performed by children were 

7   Charles Darrow got the idea for the Monopoly game from a previously 
devised game called the Landlord’s Game which was patented by Lizzie 
Magie from Virginia in 1904. She wanted to use the game to promote 
the ideas of Henry George since she was his follower and who fought 
against the increase of land value through renting whereas profits were 
made only by landlords and masters. Some ten years later, Charles Dar-
row, an unemployed salesman and inventor from Pennsylvania, decid-
ed to make his own version of the game. The game became popular in 
his family and among his friends and Darrow started to make boards 
manually and sell them for a few dollars. He offered this board game 
to several department stores, and orders increased so much that he de-
cided to sell the board game to a larger company. The game was bought 
by Parker Brothers. The money from royalties made Charles Darrow a 
millionaire and the first man to whom the invention of the board game 
brought the fortune. Ibid. 26

ка генерација девојчица и дечака.6 О њиховој популар-
ности сведоче и фотографије деце са овим играчкама, 
које су саставни део готово сваког породичног албума. 

Кроз играчке као и кроз друге артефакте, поред слике о 
друштву и култури у прошлости и садашњости, могу се 
сазнати и личне приче о људима који су их осмишљавали 
и производили. Најчешће су доступне приче о обичним 
људима којима је производња играчака донела успех и 
богатство. Таква је, на пример она о Маргарет Штајф, 
кројачици, коју је почетком 20. века прославило пра-
вљење плишаних играчака са металним дугметом у уху 
као заштитним знаком, чија популарност и данас траје. 
Или о Чарлсу Дароу, творцу игре Монопол и првој осо-
би којој је проналазак друштвене игре донео богатство.7 
Ту су, такође, и приче о произвођачима који су пропада-
ли због нових изазова тржишта и друштвених трендо-
ва којим нису могли да се прилагоде, попут Хорнбијеве 

6   Иако се меде појављују у различитим величинама, бојама, раз-
личитим изгледом лица и тела, пратећом опремом, они, уколико 
нису инспирисани посебним медијским ликовима, имају исто име 
– Теди. За добијање овог имена, под којим су меде познате ши-
ром света, везана је анегдота да је амерички 26. председник Теодор 
Теди Рузвелт, током лова 1902. године, одбио да пуца у малог мед-
веда везаног за дрво. Карикатуриста Клифорд Беримен је, на осно-
ву овог догађаја, направио илустрацију и објавио је у Вашингтон 
Посту. Убрзо је меда постао симбол председника, али је и претво-
рен од лика из политичке карикатуре у дечију плишану играчку. 
Видети: Т. Јаковљевић, н.д, 12.

7   Идеју за игру Монопол Чарлс Дароу је добио из раније осмишљене 
игре The Landlord’s Game, коју је 1904. године патентирала Лиза 
Меги из Вирџиније. Она је игру хтела да искористи за промови-
сање идеја Хенрија Џорџа, чијем је покрету припадала, а који се 
борио против повећавања вредности земље путем рентирања, при 
чему профит убирају само земљопоседници и газде. Десетак го-
дина касније Чарлс Дароу, незапослени трговац и проналазач из 
Пенсилваније, одлучио је да направи своју верзију игре. Игра је 
постала популарна у његовој породици и међу пријатељима, те је 
Дароу почео ручно да израђује сетове и да их продаје за неколико 
долара. Понудио је игру и неколицини робних кућа, а поруџби-
не су се толико повећале да је Дароу одлучио да прода игру већој 
компанији. Игру је купила компанија Parker Brothers. Новац од ау-
торских права је од Чарлса Дароуа створио милионера и првог чо-
века коме је проналазак друштвене игре донео богатство. Исто, 26.  



14

painting and packing of toys. Since it was more important 
to assist parents in supporting their families than educa-
tion, children often left the school. Without proper edu-
cation they were not able to improve their position in the 
closed circle of poverty. Unfortunately, children labour is 
not a thing of the past. Some countries in the toy indus-
try, as well as in other industries, employ children younger 
than acceptable age for work.

Judging by all the characteristics of toys, it becomes clear 
that they fall outside the scope of entertainment, learn-
ing, and children’s everyday life in general. These arte-
facts are the spotlight of social and cultural attitudes, 
values and norms, the time and circumstances in which 
they are produced and used, micro-history and personal 
stories of those who made and used them. Housed in 
museums and private collections, toys also speak of the 
society and culture that have separated them from every-
day environment as objects worth preserving. Then, they 
also reflect the current attitude to the past and present, 
as well as desirable and desired way of presenting own 
society and culture in the global framework.

At the exhibition, the quotations from the exhibition cata-
logues of the following authors have been used:

Tijana Jakovljević, Small World, City Museum Novi Sad, 
Novi Sad, 2007

Vesna Dušković, Collection of Dolls, Ethnographic Muse-
um, Belgrade, 2010

      

компаније Meccano,8 али и безброј непознатих личних 
прича, на пример сељака из југоисточне Немачке,9 који 
су због сиромаштва почињали да се баве прављењем 
дрвених играчака, као додатним извором прихода. Јед-
на од скривених историја производње играчака је и де-
чији рад. Док су играчке првенствено намењене за дечију 
игру, за децу која су учествовала у производњи играчака 
то свакако није била забава, већ напоран и дуготрајан 
рад. Најчешћи послови које су деца обављала били су 
бојење и паковање играчака. Како је било важније да се 
помогне родитељима у издржавању породице него обра-
зовање, деца су често напуштала школе. Без адекватног 
образовања остајала су без могућности побољшавања 
свог положаја, у затвореном кругу сиромаштва. Нажа-
лост, дечији рад није ствар прошлости. Поједине земље у 
индустрији играчака, као и у другим гранама индустрије, 
упошљавају децу испод дозвољених година за рад. 

Када се сагледају све карактеристике играчака јасно је 
да оне излазе из оквира забаве, учења, и дечије свако-
дневице уопште. Ови артефакти су рефлектор друштве-
них и културних ставова, вредности и норми, времена 
и околности у којима су произведене и употребљаване, 
микро историја и личних прича оних који су их пра-
вили и користили. Смештене у музејским и приватним 
колекцијама играчке говоре и о друштву и култури које 
су их издвојиле из свакодневног окружења као предме-
те вредне чувања. Оне тада рефлектују и актуелни од-
нос према прошлости и садашњости, као и пожељни и 
жељени начин презентације места сопственог друштва 
и културе у глобалним оквирима.

8   Компанија Meccano је до Другог светског рата била једна од во-
дећих у производњи возића израђених од лима. Са почетком рата 
Meccano је као и већина произвођача играчака престао са изра-
дом свог асортимана, због тога што се од њих захтевало да про-
изводњом муниције помогну у рату. После рата, настављена је 
производња  возића, али од економичније и јефтиније пластичне 
масе. Због немогућности да се одговори на нове услове тржишта 
и великог пада у продаји, ова легендарна компанија је затворена 
1980. године. Исто, 22.

9   Податак је добијен у Музеју играчака (Spielzeug Мuseum)  
у Нирнбергу, Немачка. 
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број 3

Девојка од порцелана
Земља производње: Аустрија
Година производње: почетак ХХ века.
Ширина 5 cm, висина 5 cm.
Опис: Попрсје девојке од белог порцелана, ручно обојено у више боја, са 
рукама на струку које носи обручасто проширење, са четири бочна кружна 
отвора на које се нашивала сукња.

број 4
Порцеланска беба у кади
Произвођач: SP, Made in Germany/Nemačka/Немачка
Година производње: двадесете године ХХ века.
Лутка: дужина 2,5 cm, висина 3 cm.
Када: дужина 5 cm, висина 2 cm.
Опис: Лутка од порцелана боје коже у седећем положају; када од белог 
порцелана, са уздигнутим наслоном, са обло профилисаним ободом, споља 
глазирана у седефасто сиву боју.

број 1

Лутка у ношњи са столицом 
Произвођач: Armand Marseille, 
Germany/Nemačka/Немачка 
Година производње: 1870. 
Лутка: ширина 12 cm, висина 42 cm.
Опис: Глава и шаке од бисквит - 
порцелана; лице руком обојено са очима 
од стакла; коса лутке од људске косе; 
руке и ноге од дрвета балзе; марама 
од чипке, прегача од свиле, и оглавље, 
везени срмом, украшени шљокицама 
са цветићима од метала; оглавље са 
украсима од срме, коже, шећера и конца; 
рубови хаљине од свиле са флоралним 
мотивима, украшени чипком и срмом; 
подсукња и кошуља од тканог платна 
са чипком; око врата три огрлице од 
стаклених перли; на ногама руком 
штрикане чарапе и зепе са украсом од 
стакла. 

број 2

Дечак од порцелана
Земља производње: сигнатура 4, 
Немачка 
Година производње: почетак ХХ века.
Ширина 1 cm, висина 3 cm.
Опис: Лутка од порцелана беле боје; 
руком обојено лице и коса.

ЛУТке
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број 7
Целулоидна лутка 
Произвођач: непознат 32,5 Мade in 
France/Француска
Година производње: 1950. 
Ширина 11 cm, висина 30 cm.
Опис: Лутка ливена од обојене 
целулоидне масе; глава, руке и 
ноге могу да се померају; обучена у 
оригиналну хаљину од лана роза боје, 
на рубовима око врата и дуж бочних 
страна нашивена трака беле боје са 
цакнама и везом розе боје; обувена у 
сандале од пластичне масе црвене боје. 

број 8
Целулоидна лутка 
Произвођач: Pedigree, Made in England/
Енглеска
Година производње: 1950. 
Ширина 14 cm, висина 33 cm.
Опис: Лутка ливена од обојене 
целулоидне масе, са помичним очима 
од обојеног стакла и трепавицама од 
синтетичког материјала; глава, руке и 
ноге могу да се померају; при окретању 
лутке на једну или другу страну 
производи се звук плача уз помоћ 
механичке трубе, смештене у отвору 
на леђима. 
Обучена је у хаљину и обувена у зепе, 
ручно штрикане од розе вунице. 

број 5
Целулоидна лутка 
Произвођач: Мinerva, 44, Made in Germany/Nemačka/Немачка
Година производње: 1932.  
Ширина 14 cm, висина 43 cm.
Опис: Лутка ливена од обојене целулоидне масе; глава, руке и ноге могу 
да се померају; обучена у хаљину од тила светло плавe боје са карнерима 
и нацигованим рукавима, декорисана нашивеним цветовима беле боје, са 
копчањем дрикерима на леђима; испод хаљине комбинезон од свиле беле 
боје и гаћице од тканине беле боје; обувена у зепе, ручно штрикане од плаве 
вунице.

број 6
Целулоидна лутка 
Произвођач: SchildkrÖte, Made in Germany/Nemačka/Немачка
Година производње: 1936. 
Ширина 14 cm, висина 40 cm.
Опис: Лутка ливена од обојене целулоидне масе; глава, руке и ноге могу да 
се померају; обучена у хаљину. Недостају ципеле. 
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број 9
Целулоидна лутка 
Произвођач: непознат 
Година производње: педесете године 
ХХ века.
Ширина 23 cm, висина 63 cm.
Опис: Лутка ливена од обојене 
целулоидне масе, са помичним очима 
од обојеног стакла и трепавицама од 
синтетичког материјала; глава, руке 
и ноге могу да се померају; обучена у 
хаљину са кратким рукавима, крагном, 
фалтама и траком са машнама, од 
материјала на пруге жуте, беле и плаве 
боје. Недостају ципеле.

број 10
Целулоидна лутка 
Произвођач: Fairyland toy prod. Made in 
USA/Сједињене Америчке Државе
Година производње: 1961.
Ширина 16 cm, висина 45 cm.
Опис: Лутка ливена од обојене 
целулоидне масе, са помичним очима 
од обојеног стакла, трепавицама и 
косом од синтетичког материјала; 
глава, руке и ноге могу да се померају; 
при окретању лутке на једну или 
другу страну производи се звук уз 
помоћ механичке трубе, смештене у 
отвору на леђима. Обучена у хаљину 
драп боје, са подигнутим струком, и 
кратким рукавима, украшена чипком 
и штампаним флоралним мотивима. 
Oбувена у ципеле од пвц пластике.

број 11
Лутка од папир-маршеа
Произвођач: непознат 
Година производње: шездесете године 
ХХ века.
Ширина 11 cm, висина 43 cm.
Опис: Лутка од папир маршеа, са 
помичним очима од обојеног стакла, 
трепавице и коса од синтетичког 
материјала; глава, руке и ноге могу 
да се померају; обучена у хаљину од 
дамаста розе боје; недостају ципеле; 
при окретању лутке на једну или 
другу страну производи се звук уз 
помоћ механичке трубе са куглицом, 
смештене у отвору на леђима. 

број 12
Лутка у баварској ношњи
Земља производње: Западна Немачка
Година производње: шездесете године 
ХХ века.
Ширина 6 cm, висина 16 cm.
Опис: Лутка ливена од обојене 
пластичне масе, коса уплетена у 
плетенице од синтетичког материјала; 
руке могу да се померају сатним 
механизамом на навијање; кључ 
за навијање на леђима; обучена у 
баварску ношњу од текстила црвене, 
драп и плаве боје.
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кУћА, ПокУћСТВо и ПоСУЂе

број 14
кућа за лутке
Земља производње: Краљевина 
Југославијa
Година производње: тридесете године 
ХХ века.
Дужина 22 cm, ширина 12 cm,  
висина  37 cm.
Опис: Кућа на два спрата од дрвета, 
ручно обојена. Предња страна помично 
причвршћена шаркама –  може да се 
отвара. У унутрашњости доступне 
са предње стране  4 собе. Ентеријер 
декорисан тапетама. Осветљење: погон 
на батерије.

број 15
креденац
Произвођач: СА, Краљевина 
Југославијa
Година производње: почетак ХХ века.
Дужина 19,5 cm, ширина 11 cm,  
висина 30 cm.
Опис: Креденац од дрвених дашчица 
од ораха, у стилу сецесије, са овално 
профилисаним бочним странама 
и круном на горњој страни; горњи 
и доњи део са дуплим вратима, са 
рукохватима од месинга округлог 
облика.

број 13
Лутка у ношњи
Произвођач: непознат, сигнатура Proc 
Година производње: шездесете године 
ХХ века.
Ширина 6 cm, висина 16 cm.
Опис: Глава лутке од папир маршеа, 
руком бојена, са косом од синтетичког 
материјала уплетеном у плетенице; 
на глави украс од чипке, цвећа и 
траке плаве боје; труп, руке и ноге 
од текстила; хаљина и кецеља од 
броката светло љубичасте и драп боје, 
украшене чипком и траком од конца; 
обувена у ципеле драп боје са ђоном 
од картона. 
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број 16
креденац
Земља производње: Краљевина 
Југославијa
Година производње: тридесете године 
ХХ века.
Дужина 14,5 cm, ширина 7 cm, висина 
24,5 cm.
Опис: Креденац од шперплоче обојен 
у розе боју, са овално профилисаним 
бочним странама и једноставном 
круном на горњој страни; на вратима 
вертикално постављени рукохвати 
полукружно профилисани обојени 
у црвену боју. На горњим вратима и 
бочним странама отвори у облику 
срца.

број 18
Две фотеље, сточић и огледало
Земља производње: Краљевина Југославијa
Година производње: тридесете године ХХ века.
Фотеље (2): дужина 5 cm, ширина 4,5 cm, висина 4,5 cm.
Сточић: дужина 5,5 cm, ширина 5,5 cm, висина 4,5 cm.
Огледало: дужина 7,5 cm, ширина 2 cm, висина 10,5 cm.
Опис: Намештај од лакиране шперплоче. Фотеље са седиштима 
пресвученим тканином. Сточић у облику квадрата на стубу који је 
постављен на постоље. Огледало са две правоугаоне полице и две 
полукружне полице у горњем делу; у средини огледало у ромбоидном раму.

број 17
Сталажа и сто
Земља производње: Краљевина Југославијa
Година производње: тридесете године ХХ века.
Сталажа: дужина 13 cm, ширина 6,5 cm, висина 10,5 cm.
Сто: дужина 12 cm, ширина 9 cm, висина 9,5 cm. 
Опис: Сталажа и сто од шперплоче, обојени у светло плаву боју. Сталажа 
са полукружно профилисаном круном и бочним странама, са две полице. 
Сто правоугаоног облика, са четири ноге попречно учвршћене на бочним 
странама и на средини. 

број 19
Сточић, столица, комода и сат
Земља производње: Краљевина Југославијa
Година производње: тридесете године ХХ века.
Сточић: дужина 5,5 cm, висина 4 cm.
Столица: дужина 3 cm, ширина 3 cm, висина 6,5 cm.
Комода: дужина 6 cm, ширина 3,5 cm, висина 7 cm.
Сат: дужина 2 cm, ширина 1 cm, висина 9 cm.
Слика у раму: дужина 7 cm, ширина 7 cm.
Опис: Намештај од шперплоче обојене у црну боју. Сточић осмоугаоног 
облика, на постољу. Столица са полукружним наслоном, са кружним 
отвором. Комода са полукружно профилисаном круном, (недостају врата). 
Сат правоугаоног облика са клатном од папира; на врху округли бројчаник од 
папира са руком писаним бројевима; предња страна од провидног целулоида.
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број 20
Витрина, радни сто, фотеља и сточић 
Земља производње: Краљевина Југославија
Година производње: тридесете године ХХ века.
Витрина: дужина 8 cm, ширина 2,5 cm, висина 11,5 cm.
Радни сто: дужина 10,5 cm, ширина 4,5 cm, висина 4,5 cm.
Фотеља: дужина 4 cm, ширина 4 cm, висина 4 cm.
Сточић: висина 4 cm, R 4 cm.
Опис: Намештај од дрвета обојен у махагони црвену боју, са линеарном 
декорацијом плаве боје на столу и сточићу. Витрина са решеткастим 
вратима. Фотеља са седиштем пресвученим тканином. Сточић округлог 
облика. Радни сто правоугаоног облика. 

број 22
рачунаљка
Земља производње: Немачка
Година производње: тридесете године ХХ века.
Дужина: 6 cm, ширина: 2 cm, висина: 5 cm.
Опис: На постољу од дрвета обојеног у црвену боју, вертикално постављени 
држачи од дрвета обојеног у црвену боју, са пет хоризонтално постављених 
пречки од жице на којима су нанизане куглице од дрвета обојеног у жуту, 
црвену, плаву и зелену боју. 

број 21
Столице
Земља производње: Краљевина Југославијa
Година производње: тридесете године ХХ века.
Висина 13 cm, R 7 cm.
Опис: Столице (3) од дрвета обојеног у махагони црвену боју, са седиштем 
округлог облика и наслоном полукружног облика.

број 23
Шпорет
Земља производње: Краљевина Југославијa
Година производње: тридесете године ХХ века.
Дужина 10 cm, ширина 6,5 cm, висина 10,5 cm.
Опис: Од пресованог картона: бочне стране обојене у црвену боју, горња 
радна плоча обојена у црну боју са исцртаним концентричним круговима. 
Оџак цилиндричног облика од дрвета.
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број 24
Тросед 
Земља производње: Југославијa
Година производње: шездесете године ХХ века.
Дужина 44 cm, ширина 19 cm, висина 10,5 cm.
Опис: Тросед од дрвета обојеног у тамно браон боју и лакиран. Седишта са 
наслоном тапацирана у мебл штоф окер боје. Са једне бочне стране витрина 
са полицама, фијоком и клизним стаклом.

број 26
грамофон са трубом 
Земља производње: Аустрија 
Година производње: шездесете године ХХ века.
Дужина 4 cm, висина 5,5 cm.
Опис: Кућиште грамофона са трубом од пресованог помесингованог 
лима; дршка трубе помично причвршћена за један угао кућишта, округла 
плоча на горњој страни од лима обојеног у црну боју; плоча декорисана 
концентричним круговима у плитком рељефу; обод трубе проширен у 
облику цвета са осам латица.

број 25
Телевизор
Земља производње: Hong Kong
Година производње: шездесете године ХХ века.
Дужина 6,8 cm, висина 5,3 cm, ширина 2,3 cm.
Опис: Телевизор од ливене пластике у облику квадра, обојен у плаву, драп 
и светло сиву боју. На доњој страни правилно распоређене 4 ножице. На 
једној страни екран у облику правоугаоника са заобљеним угловима; поред 
екрана звучник и потенциометри у плитком рељефу.

број 27
Двосед, фотеље и сточић
Земља производње: Југославија
Година производње: седамдесете године ХХ века.
Двосед: дужина 10,5 cm, ширина 5 cm, висина 7,5 cm.
Фотеље: дужина 6,5 cm, ширина 4,5 cm, висина 7,5 cm.
Сточић: дужина 7 cm, ширина 6,5 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Намештај од лексовог прућа и шпера. Седишта и сто пресвучени 
масним папиром са флоралном вишебојном декорацијом. 
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број 28
Веш машина Piko matic
Произвођач: Piko/Made in DDR/
Источна Немачка
Година производње: 1969.
Дужина 12 cm, ширина 14 cm, висина 
21 cm.
Опис: Веш машина од обојеног 
пресованог лима; унутрашњост и 
поједини детаљи од пластике. Погон на 
батерије.

број 29
Веш машина PiPi 
Произвођач: Norma/Made in USSR/
Украјина
Година производње: 1974.
Дужина 18,5 cm, ширина: 13 cm, 
висина: 19 cm.
Опис: Веш машина од обојеног 
пресованог лима, декорисана 
литографском техником; постоље и 
унутрашњост од пластике. Погон на 
батерије.

број 30
Веш машина
Производња: Made in Japan/Јапан
Година производње: 1974.
Дужина 1,5 cm, ширина 10 cm, висина 14 cm.
Опис: Веш машина од пластике у више боја. Погон на батерије.

број 31
Шоље за чај 
Земља производње: Немачка
Година производње: 1910.
Шоље (2): висина 5,5 cm, R 5,5 cm.
Опис: Шоље од белог порцелана у стилу сецесије, благо испупченог 
цилиндричног облика са рукохватом; ободи и рукохват декорисани линијом 
окер боје; на бочним странама четири медаљона у плитком рељефу; у два 
медаљона штампане руже са лишћем у ружичастој, зеленој и светло сивој 
боји.
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број 32
Шоља 
Земља производње: Аустрија
Година производње: 1910.
Шоља: висина 5 cm, R 3,5 cm.
Опис: Шоља од белог порцелана са 
рукохватом, декорисанa линијом 
златне боје на ободу. На бочној страни 
штампани вишебојни флорални 
мотиви.

број 34
Сервис за чај 
Земља производње: Немачка
Година производње: двадесете године XX века.
Шоље (4): висина 5,5 cm, R 5,5 cm.
Опис: Шоље од белог порцелана у стилу сецесије, цилиндричног облика са 
рукохватима, декорисане златном ивицом на ободу и дуж рукохвата; при 
ободу и при дну хоризонтално постављена блага испупчења; на бочним 
странама штампани вишебојни прикази деце.

број 33
Шоља 
Произвођач: Majer/Czechoslovakia/Чешкословачка 
Година производње: 1914. 
Шоља: висина 5 cm, R 5 cm.
Опис: Шоља од белог порцелана са рукохватом; декорисанa линијом црвене 
боје на ободу и рукохвату. На бочним странама штампани вишебојни 
прикази: мачка са црвеном машном, девојчица и дечак са цвећем.

број 35
Шоље за чај 
Земља производње: Немачка
Година производње: двадесете године XX века. 
Шоље (2): висина 6 cm, R 5,5 cm.
Опис: Од белог порцелана у стилу сецесије, цилиндричног облика са 
рукохватом; обод декорисан линијом златне боје; на бочној страни 
штампани вишебојни прикази деце са гуском.
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број 36
Сервис за ручавање 
Земља производње: Немачка
Година производње: двадесете године XX века.
Тањири (5): висина 1 cm, R 6,5 cm.
Посуда за супу са поклопцем: висина 6 cm.
Тацна за месо: висина 1 cm, дужина 9,5 cm, ширина 6 cm.
Посуда за со и бибер: висина 1,5 cm, дужина 5,5 cm, ширина 3 cm.
Чинија за салату: висина 1,5 cm, ширина 4,5 cm.
Чинија за гулаш: висина 2 cm, R 5,5 cm.
Опис: Сервис од белог порцелана у стилу art deco, декорисан штампаним 
вертикалним линијама златне боје и правилно распоређеним флоралним 
мотивима љубичасте боје; посуде за супу са два рукохвата и поклопцем; 
тацна за месо са лепезасто обликованим ободом у плитком рељефу; чинија 
за салату квадратног облика са лепезастим ивицама; 

број 38
чинија 
Земља производње: Немачка
Година производње: двадесете године XX века.
Чинија: висина 2 cm; дужина 8 cm; ширина 6 cm.
Опис: Чинија за месо од порцелана беле боје елипсастог облика, са 
лепезастим ободом, са благо уздигнутим рубом.

број 37
чинија 
Земља производње: Немачка
Година производње: двадесете године XX века.
Чинија: висина 1,5 cm, дужина 9,5 cm, ширина 6 cm.
Опис: Чинија за месо од порцелана беле боје елипсастог облика са благо 
уздигнутим рубом.

број 39
чинија 
Земља производње: Немачка
Година производње: двадесете године XX века.
Чинија: висина 2 cm, дужина 7,5 cm, ширина 5 cm.
Опис: Чинија за месо од порцелана беле боје, елипсастог облика, са 
лепезастим ободом. 
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број 40
чајник, бокал и посуда за шећер
Земља производње: Немачка
Година производње: тридесете године XX века. 
Чајник: висина 6,5 cm. 
Бокал: висина 3,5 cm. 
Посуда за шећер: висина 2,5 cm , R 4 cm.
Опис: Део сервиса за чај од белог порцелана, декорисан штампаним 
флоралним мотивима у плавој и златној боји. Чајник са левкастим сиском 
и рукохватом са два сузолика отвора; поклопац чајника са дршком на 
средини. Бокал са рукохватом и левкастим проширењем при ободу.

број 42 
Сервис за чај 
Земља производње: Немачка
Година производње: тридесете године XX века.
Шољe (4): висина 3 cm, R 3 cm.
Тацнице (7): R 5 cm.
Шољe (3): 3,5 cm, висина 3,5 cm, R 3,5 cm.
Чајник са поклопцем: висина 7 cm. 
Бокали (2): висина 2,7 cm.
Посуда за шећер са поклопцем: висина 2,5 cm, R 3,3 cm.
Посуда за бомбоне: висина 1 cm, R 2,8 cm.
Опис: Сервис од порцелана у стилу art deco, споља глазиран у седефасто 
окер боји: шоље са рукохватима; чајник са поклопцем, рукохватом и 
левкастим сиском, декорисан вертикално постављеном непрекидном 
линеарном декорацијом у плитком рељефу; бокали са рукохватима и 
левкастим проширењем при ободу. 

број 41
Сервис за млеко 
Земља производње: Немачка
Година производње: тридесете године XX века.
Шољe (6): висина: 5 cm, R 5 cm. 
Бокал: висина 8 cm, R 5 cm.
Опис: Сервис од белог порцелана у стилу art deco, декорисан златном 
ивицом на ободима, са вертикално постављеном линеарном декорацијом 
у плитком рељефу; шоље цилиндричног облика са рукохватом, са 
штампаним вишебојним приказима деце; бокал са рукохватом, са левкастим 
проширењем при ободу. 

број 43
Сервис за чај 
Земља производње: Немачка
Година производње: тридесете године XX века. 
Шоље (4): висина 4,5 cm, R 4,5 cm. 
Тацнице: висина 1 cm, R 8,5 cm.
Бокал: висина 5 cm. 
Опис: Сервис од белог порцелана у стилу art deco, ободи и рукохвати 
декорисани линијом златне боје; шоље цилиндричног облика са рукохватом, 
на бочној страни шоља, бокала и на тацнама штампани вишебојни прикази 
из бајки: анђео са фењером среће, гавран са круном, чаробњак, жаба принц, 
печурка са лицем и звончица у цвету. 
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број 44
Сервис за чај за двоје 
Земља производње: Немачка
Година производње: тридесете године XX века. 
Шоље (2): висина 2,2 cm, R 2,5 cm. 
Тацнице (2): висина 0,5 cm, R 4 cm.
Чајник са поклопцем: висина 4 cm. 
Бокал: висина 3 cm. 
Посуда за шећер: висина 2 cm.
Опис: Сервис за чај у стилу art deco од белог порцелана глазираног у белу 
седефасту боју; целом површином декорисан стилизованим мотивима 
шкољке у плитком рељефу.

број 46
Сервис за чај за двоје 
Земља производње: Западна Немачка
Година производње: шездесете године XX века. 
Шоље (2): висина 1 cm, R 1,5 cm. 
Тацнице (2): висина 0,3 cm, R 2 cm.
Чајник са поклопцем: висина 3 cm. 
Бокал: висина 1,5 cm. 
Посуда за шећер: висина 0,8 cm, R 1,5 cm.
Послужавник: висина 0,8, R 1,5 cm.
Опис: Сервис од белог порцелана, декорисан туфнама плаве боје, рубови 
декорисани линијом златне боје. Шоље са рукохватима. Чајник са 
рукохватом и левкастим сиском, са поклопцем са дршком на средини.

број 45
Сервис за чај за двоје 
Земља производње: Немачка
Година производње: педесете године XX века 
Шоље са рукохватом (2): висина 2,7 cm, R 4,5 cm. 
Тацнице (2): висина 1 cm, R 7 cm.
Чајник са левкастим сиском и рукохватом  
(недостаје поклопац): висина: 5 cm. 
Бокал са рукохватом: висина 3,5 cm.
Опис: Сервис од порцелана глазиран у окер боји, руком сликан по шаблону: 
на дну тацница; на бочној страни шоља, као и на бокалићу вишебојан 
приказ дечака који шири веш на штрик. На бочној страни чајника са 
левкастим сиском и рукохватом, исти приказ са мамом која пере веш. Бокал 
са рукохватом и левкастим проширењем при ободу. 

број 47
Сервис за чај
Земља производње: Југославија
Година производње: шездесете године XX века.
Шоље (6): висина 4,5 cm, R 6 cm. 
Тацнице (6): висина 1 cm, , R 9,5 cm.
Чајник: висина 9 cm. 
Бокал: висина 6 cm. 
Посуда за шећер са поклопцем: висина 6 cm.
Опис: Сервис од белог порцелана са ободима декорисаним линијом 
златне боје. Шоље купастог облика са рукохватима; на шољама и тацнама 
штампани вишебојни прикази: мајмун са лоптом, пингвин, кантица и 
модле за песак. Бокал округлог облика са рукохватом и левкастим сиском, 
и поклопцем са дршком на средини, на једној страни штампани вишебојни 
приказ из бајке Пепељуга.
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број 48
чајник
Земља производње: Југославија
Година производње: шездесете године XX века.
Висина 7 cm.
Опис: Чајник од белог порцелана са левкастим сиском, рукохватом и 
поклопцем. Поклопац са дршком на средини, декорисан линијом плаве боје 
уз обод; на бочној страни штампан вишебојни приказ из басне: зец и јеж  
у одећи.

број 50
Сервис за чај
Земља производње: Југославија
Година производње: шездесете године XX века.
Шоље (4): висина 3,5 cm, R 5 cm.
Опис: Шоље од белог порцелана са рукохватом, декорисане штампаним 
вишебојним приказима на бочној страни: (2) пингвин, пас играчка, кантица 
за песак са модлама. 

број 49
Сервис за чај
Земља производње: Југославија
Година производње: шездесете године XX века.
Шоље (4): висина 3,5 cm, R 5 cm. 
Тацнице (4): висина 1 cm, R 6 cm.
Чајник са поклопцем: висина 9 cm. 
Бокал: висина 5 cm. 
Опис: Сервис од белог порцелана; на шољама са рукохватима и бокалу са 
рукохватом и левкастим проширењем при ободу, штампани вишебојни 
прикази: играчка коњић, пајац; тацне декорисане линијом плаве боје; чајник 
са рукохватом и левкастим сиском и поклопцем са лоптастом дршком 
на средини, на ободима декорисан линијом плаве боје, на једној страни 
штампан вишебојни приказ из бајке Пепељуга. 

број 51
Сервис за чај
Земља производње: Југославија
Година производње: шездесете године XX века.
Шоље (4): висина 3,5 cm, R 5,5 cm. 
Тацнице (4): висина 1 cm, R 9 cm.
Чајник са поклопцем: висина 10 cm. 
Бокал: висина 6 cm. 
Опис: Сервис за чај од белог порцелана, декорисан линијом златне боје 
на рубовима. На шољама штампани вишебојни приказ: маче са цветом, 
срце, гавран, кантица за воду. На чајнику са рукохватом, левкастим сиском 
и поклопцем са дршком на средини, вишебојни приказ: девојчица са 
играчкама. На бокалу са рукохватом и левкастим проширењем при ободу, 
штампан вишебојни приказ: пас играчка. 
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број 52
Сервис за чај
Земља производње: Југославија
Година производње: шездесете године XX века.
Шоље (4): висина 3,5 cm, R 4 cm. 
Тацнице (4): висина 0,5 cm, R 6 cm.
Опис: Сервис од белог порцелана. Шоље са рукохватом, на бочној страни 
штампан вишебојни приказ: маче са цветом и веверица са лоптом, печурке, 
переца и цвет, срце, цвеће и гавран. Тацнице декорисане линијом златне боје 
дуж обода. 

број 54
Сервис за чај
Земља производње: Југославија
Година производње: седамдесете године XX века.
Шоље (2): висина 3,5 cm, R 5 cm. 
Чајник са поклопцем: висина: 9 cm.
Бокал са рукохватом: висина 4 cm. 
Посуда за шећер са поклопцем: висина: 4 cm. 
Опис: Сервис од белог порцелана, са вертикално циклично постављеним 
благим удубљењима у плитком рељефу; на једној страни свих посуда две 
окер широке линије, са унутрашње стране декорисане линијама златне боје, 
у средини геометријски мотиви црвене и зелене боје. Шоље са рукохватом; 
чајник са поклопцем, левкастим сиском и рукохватом; бокал са рукохватом 
и левкастим проширењем при ободу; посуда за шећер са два рукохвата и 
поклопцем са дршком на средини. Ободи на чајнику, бокалу и посуди за 
шећер обликовани лепезасто. 

број 53
Златни сервис за чај за двоје
Земља производње: Италија
Година производње: шездесете године XX века.
Шоље (2): висина 2,5 cm, R 2,5 cm. 
Тацнице (2): висина 0,5 cm, R 5 cm.
Чајник са поклопцем: висина 8,5 cm. Бокал: висина 4,5 cm. 
Посуда за шећер са поклопцем: 5 cm. 
Послужавник: дужина 17 cm, ширина 10 cm.
Опис: Сервис од белог порцелана целом спољашњом површином декорисан 
позлатом. Чајник са рукохватом и левкастим сиском и поклопцем са 
дршкицом на средини; бокал са рукохватом и левкастим проширењем 
при ободу; посуда за шећер са два рукохвата и поклопцем са дршкицом на 
средини; послужавник овалног облика са позлатом на рубовима. 

број 55
Сервис за чај
Земља производње: Југославија
Година производње: седамдесете године XX века.
Шоље (6): висина 3,5 cm, R 4,5 cm.
Опис: Шоље од белог порцелана, са рукохватом; декорисане линијом црвене 
боје на рубовима и штампаним вишебојним флоралним мотивима на 
бочној страни.
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број 56
Сервис за чај
Земља производње: Југославија
Година производње: седамдесете године XX века.
Шоље (4): висина 3 cm, R 3,5 cm.
Опис: Шоље од белог порцелана, са рукохватом, декорисане линијом 
златне боје на ободима и са две укосо постављене паралелне линије златне 
боје на врховима рукохвата; на бочним странама штампани вишебојни 
геометријски мотиви.

број 58
Шоље и посуда за шећер
Произвођач: непознат
Година производње: осамдесете године XX века.
Шоље (2): висина 4 cm, R 4,5 cm.
Посуда за шећер: висина 4 cm, R 4,5 cm.
Опис: Шоље од белог порцелана са рукохватом, на бочној страни штампан 
вишебојни приказ: девојчица са пудлицом.

број 57
Сервис за чај за двоје 
Земља производње: Југославија
Година производње: седамдесете године XX века. 
Шоље (2): висина 1,5 cm, R 2 cm. 
Тацнице (2): висина 0,5 cm, R 3 cm.
Посуда за шећер са поклопцем: висина 2,5 cm. 
Бокал са рукохватом: висина 2 cm.
Опис: Сервис од белог порцелана, декорисан линијом златне боје на 
ободима и штампаним вишебојним флоралним мотивима Посуда за шећер 
са рукохватима и поклопцем. 

број 59
Шоље 
Произвођач: непознат
Година производње: осамдесете године XX века.
Шоље (2): висина 3 cm, R 5 cm.
Опис: Шоље од белог порцелана са рукохватом, на бочној страни штампани 
вишебојни приказ: девојчица са цвећем.
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број 60
Сервис са вазом 
Земља производње: Немачка
Година производње: 1913.
Шоље са рукохватом (3): висина 1 cm, R 1 cm. 
Тацнице (4): висина 0,2 cm, R 2,2 cm.
Посуда за шећер са два рукохвата: висина 1,3 cm, R 1 cm.
Ваза са два рукохвата: висина 3,3 cm, R 1,3 cm.
Опис: Сервис од цина (легуре олова и калаја), шоље, тацнице и посуда 
за шећер са постољем и линеарном декорацијом у плитком рељефу; ваза 
у стилу сецесије у облику пехара са постољем, декорисана линеарним, 
кружним и флоралним мотивима у плитком рељефу. 

број 62
есцајг: виљушке и нож
Земља производње: Немачка
Година производње: двадесете године ХХ века.
Виљушке (5): дужина 6,5 cm, ширина 0,7 cm.
Нож (1): дужина 6,5 cm, ширина 0,7 cm.
Опис: Есцајг од пресованог лима, никлован, са дршкама од дрвета обојеног 
у црвену боју.

број 61
есцајг: мале и велике кашике 
Земља производње: Немачка
Година производње: двадесете године ХХ века.
Кашикице (6): дужина 4,5 cm, ширина 1 cm.
Кашике (6): дужина 6,5 cm, ширина 1,3 cm.
Опис: Есцајг од пресованог лима, никлован, са благо проширеним 
завршетком дршке.

број 63
Послужавник
Земља производње: Немачка
Година производње: тридесете године ХХ века.
Дужина 10 cm, ширина 6,5 cm, висина 2 cm.
Опис: Послужавник од дрвета, са рукохватима причвршћеним металним 
клиновима, са страницама благо профилисаним у плитком рељефу, обојен 
у црвену боју.
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број 64
млин за бибер 
Земља производње: Немачка
Година производње: тридесете године ХХ века.
Висина 4,7 cm, дужина 4,5 cm, ширина 4,5 cm.
Опис: Млин од пресованог лима, обојеног црвеном бојом, украшен златном 
бојом на ивицама и дршкицама; квадратног облика, благо профилисан 
на ивицама, са истакнутом фиоком са ручком на једној бочнoј страни. На 
горњој страни проширење левкастог облика са ручицом за окретање у 
средини.

број 66
бокал 
Земља производње: Аустрија 
Година производње: шездесете године 
ХХ века.
Висина 4,7 cm, дужина 3,5 cm.
Опис: Бокал од ливеног цина (легуре 
олова и калаја), са проширеним 
постољем, сужава се при постољу и 
при грлићу, са рукохватом и левкастим 
проширењем при ободу.

број 65
чајник
Земља производње: Аустрија 
Година производње: шездесете године ХХ века.
Висина 2,5 cm, дужина 6,5 cm.
Опис: Чајник од ливеног цина (легуре олова и калаја), са рукохватом и 
левкастим сиском, (недостаје поклопац).

број 67
бокал са шољом
Земља производње: Источна Немачка
Година производње: шездесете године ХХ века.
Бокал: висина 4,5 cm, дужина 5 cm.
Шоља: висина 3 cm, R 4 cm.
Опис: Бокал и шоља сa рукохватом, од обојеног пресованог лима, споља 
декорисани литографском техником: на бочним странама на плавој 
позадини вишебојни прикази деце у игри.
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број 68
кантица за млеко 
Земља производње: Југославија
Година производње: шездесете године 
ХХ века.
Висина 11,5 cm, R 6 cm.
Опис: Кантица за млеко, од 
алуминијумског лима, са поклопцем 
са дршком од дрвета, и рукохватом од 
савијене жице и обло обрађене дршке 
од дрвета; дрвени делови обојени 
црвеном бојом.

број 70
Посуде за припремање хране
Произвођач: Daiwa, Made in Japan/Јапан
Година производње: шездесете године ХХ века
Послужавник: дужина 25 cm, ширина 14,3 cm, висина 1 cm.
Тигањ са рукохватом: дужина 21 cm, висина 1 cm, R 10 cm.
Посуда за печење: дужина 13 cm, ширина 8 cm, висина 2,3 cm.
Модла за куглоф: висина 3,5 cm, R 7 cm.
Опис: Посуде за припремање хране од пресованог лима и пластике, 
декорисане литографском техником, обојене у црвену и белу боју, са 
вишебојним приказом паткице домаћице у круговима и правоугаонику беле 
боје.

број 69
Шерпа и тигањ
Земља производње: Југославија
Година производње: шездесете године ХХ века.
Шерпа са рукохватима: висина 2,3 cm, дужина 7,5 cm, R 4,5 cm.
Тигањ са рукохватом: висина 1,5 cm, дужина 8,5 cm, R 4,5 cm.
Опис: Шерпа и тигањ од алуминијумског лима, благо профилисани при 
ободу, са рукохватима од метала. 

број 71
Вангла
Земља производње: Југославија
Година производње: шездесете године ХХ века.
Дужина 13,5 cm, висина 3 cm, R 10 cm.
Опис: Плитка вангла од пресованог лима са обло профилисаним ободом; 
изнутра обојена белом бојом, споља декорисана вишебојном литографском 
техником са стилизованим флоралним мотивима; два рукохвата од 
пластике учвршћена са по два метална шрафа. 
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број 72
кофа
Земља производње: Југославија
Година производње: шездесете године 
ХХ века.
Висина 4,5 cm, R 5 cm.
Опис: Кофа од алуминијума са 
рукохватом од алуминијумске 
жице причвршћене кроз ушице на 
две супротне стране; декорисана 
тачкастим мотивом у плитком рељефу, 
споља патинирана црном бојом.

број 74
котлић са поклопцем 
Земља производње: Аустрија 
Година производње: шездесете године ХХ века.
Висина 5 cm, R 3,5 cm.
Опис: Котлић са рукохватом и поклопцем од ливеног цина (легуре олова и 
калаја), при средини и на поклопцу декорација концентричним круговима у 
плитком рељефу; котлић се сужава при дну и при ободу, на дну три ножице; 
на супротним бочним странама помично учвршћен рукохват; поклопац са 
рукохватом.

број 73
котлић са веригама
Земља производње: Југославија
Година производње: шездесете године ХХ века.
Висина 4 cm, R 4,5 cm.
Опис: Котлић при дну проширен, благо профилисан при ободу, са 
рукохватом од алуминијумског лима учвршћеним кроз ушице на две 
супротне стране; вериге од савијене алуминијумске жице. 

број 75
Шерпе са поклопцима
Земља производње: Југославија
Година производње: седамдесете године ХХ века.
Висина 3,5 cm, дужина 8,2 cm, R 6 cm.
Опис: Шерпе (2) од пресованог лима, са благо профилисаним ободима, 
са два рукохвата обојена у зелену боју, поклопци обојени у зелену и 
наранџасту боју са дршкама од пластике црвене боје.
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број 76
Црнац удара там там
Произвођач: Luis Marks/Made in 
Japan/Јапан
Година производње: 1952.
Дужина 6 cm, ширина 6 cm, 
висина 19 cm.
Опис: Фигура црнца и там там 
од обојеног пресованог лима, 
декорисани литографском 
техником; панталоне од 
тканине; коса од длаке нутрије; 
поједини детаљи од пластике. 
Покреће се сатним механизмом 
на навијање. 

број 78
Деда путник
Произвођач: Т.N./Nomura toys/
Made in Japan/Јапан
Година производње: 1959.
Дужина 16 cm, ширина 13 cm, 
висина 28 cm.
Опис: Део тела фигуре, постоље 
и кофер од обојеног пресованог 
лима, декорисани литографском 
техником; тело пресвучено 
тканином; поједини детаљи од 
гуме. Погон на батерије.

број 77
Дечак вози електрични ауто
Произвођач: Т.N./Made in Japan/Јапан
Година производње: 1958.
Дужина 20 cm, ширина 11 cm, висина 15 cm.
Опис: Возило од обојеног пресованог лима, декорисано литографском 
техником; дечак од обојене гуме; поједини детаљи од пластике. Погон на 
батерије.

број 79
Дечак вози ауто
Произвођач:Y/Yоnе/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1961.
Дужина 12 cm, ширина 5 cm, висина 6 cm.
Опис: Возило и тело дечака од обојеног пресованог лима, декорисани 
литографском техником; глава дечака од гуме. Покреће се фрикционо  
и на гурање. 

меХАНичке ФигУре
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број 81
Дечак вози бицикл
Произвођач: Ichimura co ltd/
Ichimura shoten/Tokyo/Made in 
Japan/Јапан
Година производње: 1962.
Дужина 9 cm, ширина 5,5 cm, 
висина 12,5 cm.
Опис: Бицикл од обојеног 
пресованог лима, декорисан 
литографском техником; 
дечак од целулоида. Покреће 
се сатним механизмом на 
навијање.

број 82
Ватрогасац
Произвођач: Т.N./Nomura toys/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1964.
Дужина 16 cm, ширина 6,5 cm, висина 9 cm.
Опис: Аутомобил и ватрогасац од обојеног пресованог лима, декорисани 
литографском техником; поједини детаљи хромирани. Погон на батерије.

број 80
Дилижанса
Произвођач: Аlps/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1961.
Дужина 28 cm, ширина 9 cm, висина 11 cm.
Опис: Од обојеног пресованог лима, декорисана литографском техником; 
поједини делови од гуме. Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 83
Дечак полицајац вози ауто
Произвођач: М.Т./Моdern Тоys/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1965.
Дужина 26 cm, ширина 10 cm, висина 19 cm.
Опис: Аутомобил и тело дечака од обојеног пресованог лима, декорисани 
литографском техником; глава дечака од гуме; поједини детаљи од пластике. 
Погон на батерије.
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број 84
рускиња у народној ношњи
Земља производње: СССР
Година производње: 1967.
Дужина 8 cm, ширина 6 cm, 
висина 16 cm.
Опис: Фигура од обојеног 
пресованог лима, декорисана 
литографском техником. Погон 
на батерије.

број 86
Дечак вози бицикл
Произвођач: Haji toys/Made in 
Japan/Јапан
Година производње: 1968.
Дужина 12 cm, ширина 6 cm, 
висина 13 cm.
Опис: Бицикл и тело дечака 
од обојеног пресованог лима, 
декорисани литографском 
техником; глава од гуме; 
панталоне од тканине; точкови 
од пластике. Покреће се сатним 
механизмом на навијање.

број 85
Сладолеџија
Произвођач: MS 405/Šangaj/
Made in China/Кина
Година производње: 1968.
Дужина 9,5 cm, ширина 4 cm, 
висина 11 cm.
Опис: Сладолеџија од обојеног 
пресованог лима, декорисан 
литографском техником; глава 
од гуме, ципеле од пластике. 
Покреће се сатним механизмом 
на навијање.

број 87
кловн вози ауто
Произвођач: МТ/Моdern Тоys/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1970.
Дужина 23 cm, ширина 12 cm, висина 22 cm.
Опис: Возило од пластике; точкови и ентеријер од обојеног пресованог 
лима декорисани литографском техником; глава кловна од гуме. Погон на 
батерије.
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број 90
кловн вози тротинет
Произвођач: Lemezarugvar/Made 
in Hungary/Мађарска
Година производње: 1972.
Дужина 11 cm, ширина 5,5 cm, 
висина 14 cm.
Опис: Од пресованог лима, 
тротинет обојен у црвену боју, 
кловн декорисан литографском 
техиком. Покреће се сатним 
механизмом на навијање.

број 89
Снешко белић
Произвођач: Šangaj/Made in 
China/Кина
Година производње: 1972.
Дужина 3 cm, ширина 3 cm, 
висина 6 cm.
Опис: Фигура од обојеног 
пресованог лима, декорисана 
литографском техником;
Покреће се сатним механизмом 
на навијање.

број 91
Носач кофера
Произвођач: S2/Made in Japan/
Jaпан
Година производње: 1970.
Дужина 5 cm, ширина 5 cm, 
висина 10 cm.
Опис: Фигура од обојене 
пластике; постоље од обојеног 
пресованог лима. Покреће 
се сатним механизмом на 
навијање.

број 88
Девојчица вози бицикл
Земља производње: Made in Korea/Јужна Кореја
Година производње: 1972. 
Дужина 11 cm, ширина 6 cm, висина 13 cm.
Опис: Бицикл од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; фигура од гуме. Покреће се сатним механизмом на навијање.
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меХАНичке ЖиВоТиЊе

број 93
Птица славуј 
Произвођач: М. S./Sтаdтilm/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1956.
Дужина 12 cm, ширина 3 cm, висина 4 cm.
Опис: Птица од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником. Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 92
мачка са лоптом
Произвођач: Коhlеr/Made in us zone Germanу/Западна Немачка
Година производње: 1955.
Дужина 10 cm, ширина 4 cm, висина 5 cm.
Опис: Мачка од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником; лопта од пластике. Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 94
Зец полицајац вози мотор
Произвођач: Hајi тоys/Mаnsei gаngу/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1959.
Дужина 13 cm, ширина 2 cm, висина 11 cm.
Опис: Тело зеца и мотор од обојеног пресованог лима, декорисани 
литографском техником; глава зеца од гуме. Покреће се фрикционо и на 
гурање.

број 95
Зец удара чинеле
Произвођач: непознат; има 
сигнатуру Мade in Western 
Germany/Западна Немачка
Година производње: 1959.
Дужина 11 cm, ширина 9 cm, 
висина 21 cm.
Опис: Тело зеца од пресованог 
лима, пресвучено мохером; 
одело од свиле и чипке; очи 
од стакла. Покреће се сатним 
механизмом на навијање.
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број 98
корњача 
Произвођач: М.S./Sтаdтilm/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1962.
Дужина 13 cm, ширина 7,5 cm, висина 5 cm
Опис: Корњача од пресованог лима, декорисана литографском техником. 
Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 99
Слончић лупа бубањ
Произвођач: Ichimura trade 
mark/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1963.
Дужина 10 cm, ширина 6 cm, 
висина 14 cm.
Опис: Слончић од мохера, 
пресвучен текстилом; уши, очи 
и бубањ од пресованог лима, 
декорисани литографском 
техником. Покреће се сатним 
механизмом на навијање. 

број 96
мајмун 
Произвођач: непознат, Јапан/
Made in Japan/Јапан
Година производње: 1960.
Дужина 4 cm, ширина 3,5 cm, 
висина 6 cm. 
Опис: Тело мајмуна од балзе, 
пресвучено мохером. 

број 97
мачка са лоптом
Произвођач: М.S./Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1960.         
Дужина 14 cm, ширина 5 cm, висина 6 cm.
Опис: Мачка од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником; лопта од пластике. Покреће се сатним механизмом на навијање 
од метала. 
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број 100
медведић се љуља у љуљашци
Произвођач: Ichimura trade 
mark/Made in Japan/Jaпан 
Година производње: 1966.
Дужина 12 cm, ширина 6 cm, 
висина 18 cm.
Опис: Медведић од мохера, 
пресвучен тканином; љуљашка 
и очи медведића од обојеног 
пресованог лима, декорисани 
литографском техником. 
Покреће се сатним механизмом 
на навијање.

број 101
elephante locomotive
Произвођач: М.Т./Моdеrn Тоys/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1966.
Дужина 40 cm, ширина 8 cm, висина 13 cm.
Опис: Воз од обојеног пресованог лима, декорисан литографском техником, 
глава слона од гуме, недостаје глава мајмуна возовође. Погон на батерије.

број 103
магарац
Произвођач: непознат, налепница Мade in Austria/Аустрија
Година производње: 1967.
Дужина 13 cm ширина 3 cm, висина 9 cm.
Опис: Тело магарца од дрвета, пресвучено мохером; детаљи од пвц пластике. 
Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 102
Жаба 
Произвођач: М.S./Sтаdтilм/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1966.
Дужина 8 cm, ширина 6 cm, висина 5 cm.
Опис: Жаба од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником. Покреће се сатним механизмом на навијање.
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број 105
Жаба 
Земља производње: СССР
Година производње: 1967.
Дужина 8,5 cm, ширина 7 cm, висина 4 cm.
Опис: Жаба од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником. Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 104
Пас јазавичар
Произвођач: Rock valley тoys Тоkyо/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1967.
Дужина 23 cm, ширина 8 cm, висина 16 cm.
Опис: Пас од мохера; очи и њушка од обојеног пресованог лима; кућиште за 
батерије од пластике. Погон на батерије.

број 107
Зец 
Произвођач: Lеhmаnn/Made 
in Western Germany/Западна 
Немачка
Година производње: 1968.
Дужина 5 cm, ширина 4 cm, 
висина 8 cm.
Опис: Зец од обојеног 
пресованог лима, декорисан 
литографском техником. 
Покреће се фрикционо и на 
гурање.

број 106
Циркуски слон дува балоне
Произвођач:Yоnе/Yоnеzаwа/
Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1968.
Дужина 18 cm, ширина 11 cm, 
висина 19 cm.
Опис: Слон од мохера и 
тканине; постоље од обојеног 
пресованог лима декорисано 
литографском техником; 
кофица од пластике. Погон на 
батерије. 
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број 111
мајмун удара бубањ
Произвођач: Alps/Made in Japan/
Јапан
Година производње: 1969.
Дужина 18 cm, ширина 11,5 cm, 
висина 34 cm.
Опис: Глава мајмуна од гуме; 
тело, руке, перјаница и постоље 
од пластике; бубањ и доња 
трака од пресованог лима, 
декорисаног литографском 
техником; одело од тканине. 
Погон на батерије. 

број 109
мајмун
Произвођач: непознат, Јапан/
Made in Japan/Јапан
Година производње: 1969.
Дужина 6 cm ширина 8 cm, 
висина 14 cm.
Опис: Тело мајмуна од пластике, 
пресвучено мохером. 

број 110
Пас са звончићем
Произвођач: Rock valley toys 
Tokyo/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1969.
Дужина 20 cm, ширина 8 cm, 
висина 20 cm.
Опис: Пас од мохера; уста и 
очи од обојеног пресованог 
лима; кућиште за батерије од 
пластике. Погон на батерије.

број 108

Пас у прслуку

Произвођач: Ichimura/Made in 
Japan/Јапан
Година производње: 1968.
Дужина 5 cm, ширина 6 cm, 
висина 12 cm.
Опис: Тело пса од мохера браон 
и црне боје; прслук од тканине; 
очи од обојеног пресованог 
лима. Покреће се сатним 
механизмом на навијање.
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број 113
мали пас са машном
Произвођач: Произвођач непознат/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1969.
Дужина 10 cm, ширина 7 cm, висина 10 cm.
Опис: Пас од мохера; очи од обојеног пресованог лима. Покреће се 
мануелно. 

број 112
Аутомобил медвед
Произвођач: ТN/Made in Japan/Jапан
Година производње: 1969.
Дужина 7,5 cm, ширина 3,5 cm, висина 2 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно. 

број 115
кокошка
Земља производње: СССР
Година производње: 1970.
Дужина 10 cm, ширина 3 cm, висина 6 cm.
Опис: Кокошка од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником; састав лимова од пластике. Покреће се сатним механизмом на 
навијање.

број 114
Аутомобил лав
Произвођач:ТN/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1969.
Дужина 7,5 cm, ширина 3,5 cm, висина 2 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно. 
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број 117
Жаба
Произвођач: МS 082/Šangaj/Made in China/Кина
Година производње: 1970
Дужина 7 cm, ширина 5 cm, висина 3,5 cm.
Опис: Жаба од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником. Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 116
Animal bus
Произвођач: Ichimura trade mark/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1970.
Дужина 15 cm, ширина 4 cm, висина 5 cm.
Опис: Аутобус од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником. Покреће се фрикционо и на гурање.

број 119
корњача
Произвођач: Hero toys/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1970.
Дужина 7,5 cm, ширина 5 cm, висина 3 cm.
Опис: Корњача од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником; основа корњаче од пластике. Покреће се сатним механизмом на 
навијање.

број 118
кокошка
Произвођач: МЕ 610/Šangaj/Made in China/Кина 
Година производње: 1970.
Дужина 17 cm, ширина 12 cm, висина 16 cm.
Опис: Кокошка од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником, поједини детаљи од пластике. Погон на батерије.
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број 121
миш
Произвођач: Yоnе/Yоnezawa/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1970.
Дужина 7 cm, ширина 4 cm, висина 2 cm.
Опис: Миш од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од гуме. Покреће се фрикционо и гурањем. 

број 123
Пас бигл са повоцем
Произвођач: PWТ/Iwаyа 
cоrpоrатiоn/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1970.
Дужина 21 cm, ширина 10 cm, 
висина 20 cm.
Тело од пластике, пресвучено 
мохером; очи и њушка од 
обојеног пресованог лима; 
Погон на батерије.

број 122
Панда удара бубaњ
Произвођач: МС 565/Šangaj/
Made in China/Кина
Година производње: 1970.
Дужина 13 cm, ширина 8 cm, 
висина: 13 cm.
Опис: Панда од обојеног 
пресованог лима, декорисан 
литографском техником; уши и 
удараљке од пластике. Покреће 
се сатним механизмом на 
навијање.
У оригиналној фабричкој 
кутији.

број 120
медвед са буренцетом меда
Земља производње: СССР
Година производње: 1970.
Дужина 13 cm, ширина 7 cm, 
висина 24 cm.
Опис: Медвед од мохера; 
буренце меда од дрвета; очи 
и уста од пластике. Покреће 
се сатним механизмом на 
навијање.
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број 125
Мајмун
Произвођач: Yоnе/Yоnеzаwа/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1970.
Дужина 9 cm, ширина 6 cm, висина 4 cm.
Опис: Мајмун од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од гуме. Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 124
Птица 
Произвођач: MS 424/Šangaj/Made in China/Кина
Година производње: 1970.
Дужина 7,5 cm, ширина 3 cm, висина 4 cm. 
Опис: Птица од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником. Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 126
Жаба 
Произвођач: Yоne/Yоnezawa/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1971.
Дужина 10 cm, ширина 3 cm, висина 9 cm.
Опис: Жаба од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником; ноге од пластике. Покреће се сатним механизмом на навијање. 

број 127
медвед 
Земља производње: СССР
Година производње: 1971.
Дужина 10 cm, ширина 7 cm, 
висина 23 cm.
Опис: Медвед је урађен од 
мохера пресвучен тканином. 
Покреће се сатним механизмом 
на навијање. 
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број 130
мама кока гура колица са пилићима
Произвођач: МЕ 603/Šangaj/Made in China/Кина
Година производње: 1971.
Дужина 26 cm, ширина 10 cm, висина 19 cm.
Опис: Кока и колица од обојеног пресованог лима, декорисани 
литографском техником; поједини детаљи хромирани; поклопац од 
провидне пластике. Погон на батерије.

број 131
медвед са балалајком
Земља производње: СССР
Година производње: 1971.
Дужина 10 cm, ширина 7 cm, 
висина 23 cm.
Опис: Медвед од мохера, 
пресвучен тканином; балалајка 
од пластике. Покреће се сатним 
механизмом на навијање.

број 129
медведица
Земља производње: СССР
Година производње: 1971.
Дужина 10 cm, ширина 7 cm, 
висина 23 cm.
Опис: Медведица од мохера, 
пресвучена тканином. Покреће 
се сатним механизмом на 
навијање.

број 128
медвед са штапом
Земља производње: СССР
Година производње: 1971.
Дужина 7 cm, ширина 9 cm, 
висина 23 cm.
Опис: Медвед од мохера, штап 
од дрвета. Покреће се сатним 
механизмом на навијање.
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број 132
корњача
Произвођач: Daito/Daito co. Ltd/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1972.
Дужина 14 cm, ширина 9 cm, висина 9 cm.
Опис: Корњача од гуме обојене у зелену боју, постоље од пресованог лима. 
Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 134
Зец вози аутомобил 
Земља производње: СССР
Година производње: 1972.
Дужина 8,5 cm, ширина 4,5 cm, висина 2 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно.

број 133
Даире
Произвођач: UC 610/Šangaj/
Made in China/Кина 
Година производње: 1971.
Дужина 20 cm, ширина 20 cm, 
висина 4 cm.
Опис: Даире од обојеног 
пресованог лима декорисане 
литографском техником: 
прикази животиња. Производи 
звук ударањем и померањем. 

број 135
Пас dendi лупа бубњеве
Произвођач: Аlps/Alp shојi Lтd. 
Tokyo/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1972.
Дужина 18 cm, ширина 11 cm, 
висина 24 cm.
Опис: Пас од мохера; постоље 
од пластике; очи, столица и 
бубњеви од обојеног пресованог 
лима, декорисани литографском 
техником, велики бубањ од 
пластике у комбинацији са 
папиром; чинеле од метала. 
Погон на батерије.
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број 137
мајмун вози аутомобил 
Земља производње: СССР
Година производње: 1972.
Дужина 8,5 cm, ширина 4,5 cm, висина 2 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно.

број 136
Веверица fips
Произвођач: Piko/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1972.
Дужина 7 cm, ширина 4 cm, висина 6 cm.
Опис: Веверица од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником, ноге веверице од пластике. Покреће се сатним механизмом на 
навијање.

број 139
Птица штиглић
Земља производње: СССР
Година производње: 1972.
Дужина 12 cm, ширина 3,5 cm, висина 5 cm.
Опис: Птица од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником; делови повезани пластиком. Покреће се сатним механизмом на 
навијање.

број 138
Пингвин
Произвођач: Фабрика 
пластичних маса игрушек 
Москва/СССР
Година производње: 1972.
Дужина 11 cm, ширина 9 cm, 
висина 20 cm.
Опис: Пингвин од пластике 
обојене у четири боје. Погон на 
батерије.  
У оригиналној фабричкој 
кутији.
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број 140
Пуж
Произвођач: K.К.S./Made in Japan/Јапан
Година производње: 1972.
Дужина 11,5 cm, ширина 3 cm, висина 7 cm.
Опис: Пуж од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; антене пужа од пластике; точкови од гуме. Покреће се фрикционо 
и на гурање.

број 142
Пас вози воз 
Произвођач: М.Т./Моdеrn Тоys/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1972.
Дужина 25 cm, ширина 9 cm, висина 20 cm.
Опис: Постоље од пластике; горњи део од обојеног пресованог лима 
декорисан литографском техником; глава пса од гуме. Погон на батерије.

број 141
Слон мамбо лупа бубњеве
Произвођач: Аlps/Alp shојi Lтd.
Токyо/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1972.
Дужина 18 cm, ширина 11 cm, 
висина 26 cm.
Опис: Слон од мохера; постоље 
од пластике; очи слона, 
столица и бубњеви од обојеног 
пресованог лима, декорисани 
литографском техником; 
велики бубањ од пластике у 
комбинацији са картоном; 
чинеле од метала. Погон на 
батерије.

број 143
melody train
Произвођач: Томy/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1973.
Дужина 17 cm, ширина 6 cm, висина 14 cm.
Опис: Воз од обојеног пресованог лима, декорисан литографском техником. 
Погон на батерије. 
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број 146
кокошка
Земља производње: СССР
Година производње: 1974.
Дужина 9 cm, ширина 4 cm, висина 7 cm.
Опис: Кокошка од обојене пластике; ноге и сатни механизам од метала. 
Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 145
госпођица јазавичарка
Произвођач: Yоnе/Yоnеzаwа/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1974.
Дужина 27 cm, ширина 10 cm, висина 16 cm.
Опис: Тело пса од мохера, пресвучено тканином; очи, њушка и кућиште за 
батерије од пресованог лима. Погон на батерије. 

број 144
Пас у хидрофору
Произвођач: Ichimura/Made in 
Japan/Jaпан
Година производње: 1973.
Дужина 6 cm, ширина 5,5 cm, 
висина 15 cm.
Опис: Пас од пластике; ноге пса 
од обојеног пресованог лима. 
Покреће се сатним механизмом 
на навијање.

број 147
медведић фотограф
Произвођач: MS 575/Šangaj/
Made in China/Кина
Година производње: 1974.
Дужина 8 cm, ширина 7 cm, 
висина 16 cm.
Опис: Тело медведића од 
обојеног пресованог лима, 
декорисано литографском 
техником; глава и руке од 
гуме; фото апарат од пластике. 
Покреће се сатним механизмом 
на навијање.
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број 149
Зец удара бубњеве
Произвођач: Sоn аi тоys/Таiwаn/
Тајван
Година производње: 1986.
Дужина 18 cm, ширина 11 cm, 
висина 31 cm.
Опис: Зец од мохера; постоље, 
столица, микрофон и главни 
бубањ од пластике; чинеле од 
метала; тимпани од пресованог 
лима. Погон на батерије.

број: 148
медвед
Произвођач: МС 258/Šangaj/
Made in China/Кина
Година производње: 1980.
Дужина 4,5 cm, ширина 5 cm, 
висина 8 cm.
Опис: Медвед од обојеног 
пресованог лима, декорисан 
литографском техником. 
Покреће се сатним механизмом 
на навијање.

меДВеДи и ДрУге „мекАНе“ ЖиВоТиЊе

број 151

Медвед 

Земља производње: Западна 
Немачка
Година производње: 1952.
Дужина 8 cm, ширина 9 cm, 
висина 28 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; уши 
од мохера црне боје; очи од 
стакла; њушка извезена концем 
црне боје; шапе са нашивеном 
тканином црне боје.

број 150
Медвед 
Земља производње: Немачка
Година производње: 1939.
Дужина 6 cm, ширина 7 cm, 
висина 20 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
метала, њушка извезена концем 
црне боје, шапе са нашивеном 
тканином зелене боје.
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број 153
Медвед  
Земља производње: Југославија
Година производње: 1955.
Дужина 10 cm, ширина 10 cm, 
висина 33 cm.
Опис: Тело од мохера браон 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка извезена концем 
црне боје; шапе са нашивеном 
тканином око врата везана 
трака црвене боје.

број 152
Медвед 
Земља производње: СССР
Година производње: 1952.
Дужина 8 cm, ширина 10 cm, 
висина 24 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка извезена концем 
црне боје.

број 154
Медвед 
Земља производње: Аустрија
Година производње: 1957.
Дужина 8 cm, ширина 9 cm, 
висина 33 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи 
од пластике; њушка и нокти 
извезени концем црне боје; 
шапе ојачане дашчицама од 
дрвета.

број 155
Циркуски слон
Земља производње: Западна Немачка
Година производње: 1958.
Дужина 50 cm, ширина 19 cm, висина 34 cm.
Опис: Тело од мохера, испуњено сламом; очи од стакла; на глави нашивен 
текстил у облику ромба. 
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број 157
Медведић 
Земља производње: Западна 
Немачка 
Година производње: 1960.
Дужина 3 cm, ширина 3 cm, 
висина 6 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
метала. 

број 156
Медвед 
Земља производње: Аустрија
Година производње: 1960.
Дужина 6 cm, ширина 7 cm, 
висина 20 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка и нокти извезени 
концем црне боје; шапе са 
нашивеном тканином.

број 159
Медвед 
Земља производње: Аустрија
Година производње: 1960.
Дужина 10 cm, ширина 14 cm, 
висина 33 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка и нокти извезени 
концем црне боје; шапе са 
нашивеном тканином.

број 158
Медвед 
Земља производње: Аустрија
Година производње: 1960.
Дужина 12 cm ширина 15 cm, 
висина 46 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи 
од пластике; њушка и нокти 
извезени концем браон боје;  
шапе са нашивеном тканином, 
ојачане дашчицом од дрвета; 
око врата везана машна од 
траке црвене боје. 
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број 161
Медвед 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1961.
Дужина 7 cm, висина 10 cm, 
висина 24 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка и нокти извезени 
концем црне боје; шапе са 
нашивеном тканином.

број 160
Медвед 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1960.
Дужина 8 cm, ширина 10 cm, 
висина 30 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка и нокти извезени 
концем црне боје; шапе са 
нашивеном тканином.

број 163
Медведић 
Земља производње: Аустрија
Година производње: 1962.
Дужина 3 cm, ширина 4 cm, 
висина 8 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
метала. 

број 162
Медведић 
Земља производње: Аустрија
Година производње: 1961.
Дужина 3 cm, ширина 3 cm, 
висина: 10 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка извезена концем 
црвене боје; око врата везана 
машна од траке црвене боје. 
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број 165
Медвед 
Земља производње: Аустрија
Година производње: 1962.
Дужина 12 cm, ширина 16 cm, 
висина 50 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи 
од стакла; њушка  и нокти 
извезени концем црне боје; 
шапе са нашивеном тканином.

број 164
Медвед 
Земља производње: СССР
Година производње: 1962.
Дужина 12 cm, ширина 13 cm, 
висина 46 cm.
Опис: Тело медведа од мохера 
браон боје, испуњено сламом; 
очи од обојеног стакла, њушка 
од пластике; нокти извезени 
концем.

број 167
Медвед 
Земља производње: СССР
Година производње: 1963.
Дужина 13 cm, ширина 14 cm, 
висина 38 cm.
Опис: Тело медведа од мохера 
брaон боје, испуњено сламом; 
очи од обојеног стакла; њушка 
од метала, језик  од тканине. 

број 166
Медвед 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1962.
Дужина 16 cm, ширина 17 cm, 
висина 50 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; уши и шапе од мохера 
црне боје, њушка  и нокти 
извезени концем црне боје.
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број 169
Медвед 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1964.
Дужина 12 cm, ширина 17 cm, 
висина 48 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка  извезена концем 
црне боје; шапе са нашивеном 
тканином.

број 168
Медвед 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1963.
Дужина 6 cm, ширина 7,5 cm, 
висина 20 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка и нокти извезени 
концем црне боје; шапе са 
нашивеном тканином.

број 171
Медвед 
Земља производње: Аустрија
Година производње: 1965.
Дужина 6 cm, ширина 7 cm, 
висина 20 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка и нокти извезени 
концем црне боје; шапе са 
нашивеном тканином.

број 170
Медвед 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1964.
Дужина 5,5 cm, ширина 8 cm, 
висина 24 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка и нокти извезени 
концем црне боје; шапе са 
нашивеном тканином.



60

број 173
Медвед
Земља производње: Југославија
Година производње: 1965.
Дужина 10 cm, ширина 12 cm, 
висина 40 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од  
стакла; њушка и нокти извезени 
концем; шапе са нашивеном 
тканином.

број 172
Медвед 
Земља производње: Западна 
Немачка 
Година производње: 1965.
Дужина 6 cm, ширина 6 cm, 
висина 18 cm.
Опис: Тело од мохера браон и 
беле боје, испуњено сламом; 
очи од метала; њушка извезена 
концем црне боје; шапе са 
нашивеном тканином; око врата 
везана машна од траке плаве 
боје. 

број 174
Црна мачка
Земља производње: Југославија
Година производње: 1966.
Дужина 24 cm, ширина 23 cm 
висина 14 cm.
Опис: Тело од црног мохера, 
испуњено сламом; очи од 
стакла, њушка извезена концем.

број 175
Пас 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1966.
Дужина 18 cm, ширина 8 cm, висина 16 cm.
Опис: Тело од мохера браон боје, испуњено сламом; очи од  стакла; њушка 
извезена концем црне боје; унутрашњост ушију  пресвучена тканином; око 
врата везана машна од траке  црвене боје. 
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број 177
Медвед
Земља производње: Југославија
Година производње: 1967.
Дужина 17 cm, ширина 25 cm, 
висина 47 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка и нокти извезени 
концем; шапе са нашивеном 
тканином.

број 176
Пас
Земља производње: Југославија
Година производње: 1967.
Дужина 21 cm, ширина 11 cm, 
висина 14 cm.
Опис: Тело пса од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка извезена концем 
црне боје;  језик и огрлица 
од пвц пластике; шапе са 
нашивеном тканином.

број 179
Медвед 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1967.
Дужина 5,5 cm, ширина 7 cm, 
висина 18 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла.

број 178
Медвед 
Земља производње: СССР
Година производње: 1967.
Дужина 5 cm, ширина 5 cm, 
висина 16 cm.
Опис: Тело медведа од мохера 
браон боје, испуњено сламом; 
очи од обојеног стакла.
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број 181
Медвед
Земља производње: Југославија
Година производње: 1968.
Дужина 8 cm, ширина 10 cm, 
висина 30 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка и нокти извезени 
концем; шапе са нашивеном 
тканином.

број 180
Медвед
Земља производње: Југославија
Година производње: 1968.
Дужина 13 cm, ширина 17 cm, 
висина 60 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од  
метала; њушка извезена концем; 
шапе са нашивеним белим 
мохером; око врата везана трака 
црвене боје

број 183
Медвед 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1968.
Дужина 18 cm, ширина 23 cm, 
висина 67 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка и нокти извезени 
концем; шапе са нашивеном 
тканином.

број 182
Медвед 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1968.
Дужина 11 cm, ширина 15 cm, 
висина 38 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка и нокти извезени 
концем црне боје; шапе са 
нашивеном тканином; медвед 
обучен у дечију кошуљу.
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број 185
Медвед 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1969.
Дужина 19 cm, ширина 19 cm, 
висина 60 cm.
Опис: Тело медведа од мохера 
браон боје, испуњено сламом; 
очи од  метала; њушка извезена 
концем.

број 184
Медвед 
Земља производње: СССР
Година производње: 1969.
Дужина 9 cm, ширина 9 cm, 
висина 29 cm.
Опис: Тело од мохера жуте и 
беле боје, испуњено сламом; 
очи од метала; њушка извезена 
концем црне боје.

број 187
Медвед 
Земља производње: Западна 
Немачка 
Година производње: 1969.
Дужина 5,5 cm, ширина 5,5 cm, 
висина 20 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла.

број 186
Пас Булдог 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1969.
Дужина 15 cm, ширина 10 cm, 
висина 33 cm.
Опис: Тело од мохера окер 
боје, испуњено сламом; очи од 
метала, њушка и нокти извезени 
концем црне боје, огрлица од 
пвц пластике.
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број 189
Медвед 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1969.
Дужина 6 cm, ширина 8 cm, 
висина 19 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка и нокти извезени 
концем црне боје; шапе са 
нашивеном тканином.

број 191
Медвед 
Земља производње: СССР
Година производње: 1970.
Дужина 6 cm, ширина 7 cm, 
висина 17 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла; њушка од пластике; око 
врата везана машна од траке 
црвене боје. 

број 190
Медвед 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1970.
Дужина 4,5 cm, ширина 5 cm, 
висина 15 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
стакла.

број 188
Коњић
Земља производње: Југославија
Година производње: 1969.
Дужина 26 cm, ширина 8 cm, висина 21 cm.
Опис: Тело од мохера браон боје, испуњено сламом; очи од метала; узде од 
пвц пластике; седло од тканине; реп од конца.
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број 192
Медвед
Земља производње: Југославија
Година производње: 1970.
Дужина 18 cm, ширина 22 cm, 
висина 68 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи 
од  пластике; њушка и нокти 
извезени концем црне боје; 
шапе са нашивеном тканином. 
Обучен у дечију бенкицу са 
извезеним именом Ђура, обувен 
у дечије зепе штрикане од вуне. 

број 195
Медвед 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1971.
Дужина 14 cm, ширина 15 cm, 
висина 48 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи и 
њушка од  пластике; шапе са 
нашивеном тканином.

број 194
Медвед 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1970.
Дужина 15 cm, ширина 18 cm, 
висина 55 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи од 
метала; њушка извезена концем 
црне боје; медвед обучен у 
дечији прслук штрикан од вуне.

број 193
Медвед
Земља производње: Југославија
Година производње: 1970.
Дужина 18 cm, ширина 20 cm, 
висина 61 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; шапе 
од мохера беле боје; очи од  
пластике; њушка извезена 
концем црне боје.
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број 197
Медвед 
Земља производње: СССР
Година производње: 1974.
Дужина 17 cm, ширина 20 cm, 
висина 55 cm.
Опис: Тело од мохера жуте 
боје, испуњено сламом; очи и 
њушка од  пластике; шапе са 
нашивеном тканином.

број 198
Медвед 
Произвођач: Merrythought/Made 
in England/Енглеска
Година производње: 1980.
Дужина 8 cm, ширина 9 cm, 
висина 27 cm.
Опис: Медвед од синтетичког 
фибера; очи од пластике; 
марама од памучне тканине 
везана око врата.

број 196
Псић 
Земља производње: СССР
Година производње: 1974.
Дужина 14 cm, ширина 8 cm, висина 11 cm.
Опис: Тело пса од мохера браон боје, испуњено сламом; очи од пластике; 
њушка извезена црним концем; језик од тканине.
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ЈУНАЦи ЦрТАНиХ ФиЛмоВА

број 198
бамби
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1966.
Дужина 6 cm, ширина 2 cm, 
висина 6 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 201
Зец
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1970.
Дужина 12 cm, ширина 12 cm, 
висина 19 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 200
Зечица
Произвођач: Biserka Zagreb/
Jугославија 
Година производње: 1969.
Дужина 3 cm, ширина 2 cm, 
висина 7 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 199
бамби 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Југославија
Година производње: 1964.
Дужина 19 cm, ширина 10 cm, 
висина 35 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја; глава и ноге 
су зглобно повезане са телом и 
могу да се померају.
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број 202
Далматинац 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1969.
Дужина 12 cm, ширина 12,5 cm, 
висина 15 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 205
беба
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1987.
Дужина: 6 cm, ширина: 7 cm, 
висина: 14 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 204
Дамбо
Произвођач: Biserka Zagreb/
Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина: 4 cm, ширина: 2 cm, 
висина: 6 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 203
Далматинац 
Произвођач: Walt Dizney prod./Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1968.
Дужина 18 cm, ширина 10 cm, висина 9 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, обојена у више боја.
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број 207
Јагње
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1966.
Дужина 5 cm, ширина 3 cm, 
висина 7 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 206
беба
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1987.
Дужина 7 cm, ширина 7 cm, 
висина 15 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 209
мики mаус 
Произвођач: Walt Dizney prod/
Biserka Zagreb/Југославија
Година производње: 1964.
Дужина 12 cm, ширина 16 cm, 
висина 34 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја; глава, руке 
и ноге су зглобно повезане са 
телом и могу да се померају. 

број 208
мачак у чизмама
Произвођач: Biserka Zagreb/
Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 6 cm, ширина 2 cm, 
висина 7 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.
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број 211
мики маус
Произвођач: Bully Walt Dizney 
prod./Made in Western Germany/
Западна Немачка
Година производње: 1964.
Дужина 4 cm, ширина 2 cm, 
висина 6,5 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 210
мики маус
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Југославија
Година производње: 1964.
Дужина 5 cm, ширина 1,5 cm, 
висина 6 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 213
мики маус
Произвођач: Walt Dizney 
caracters/California stored 
toys/Made in USA/Сједињене 
Америчке Државе 
Година производње: 1974.
Дужина 15 cm, ширина 16 cm, 
висина 28 cm.
Опис: Играчка од синтетичког 
фибера, очи од пластике. 

број 212
мики маус
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1965.
Дужина 9,5 cm, ширина 7 cm, 
висина 18 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.
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број 215
мики маус 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1962.
Дужина 11 cm, ширина 4 cm, 
висина 17 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 214
мики маус
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Југославија
Година производње: 1965.
Дужина 6 cm, ширина 6 cm, 
висина 13 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 217
мики маус
Произвођач: Walt Dizney prod.
Mattel inc./Made in Hong Kong/
Хонг Конг
Година производње: 1976.
Дужина 10 cm, ширина 13 cm, 
висина 17 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 216
мики маус 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1960.
Дужина 9 cm, ширина 6 cm, 
висина 19 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.
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број 219
баја Патак
Произвођач: Bully/Made in 
Western Germany/Западна 
Немачка
Година производње: 1970.
Дужина 9 cm, ширина 3 cm, 
висина 12 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 218
мики маус 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Југославија
Година производње: 1958.
Дужина 8 cm, ширина 5 cm, 
висина 15 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 221
раја
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 5 cm, ширина 1,5 cm, 
висина 6 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 220
баја патак
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 12 cm, ширина 16 cm, 
висина 27 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.
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број 223
раја 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Југославија
Година производње: 1964.
Дужина 11 cm, ширина 11 cm, 
висина 25 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја; глава је 
зглобно повезана са телом и 
може да се помера.

број 222
раја ватрогасац
Произвођач: Walt Dizney prod./
Made in Italy/Италија
Година производње: 1963.
Дужина 8 cm, ширина 11,5 cm, 
висина 20 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 225
гаја
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 5 cm, ширина 1,5 cm, 
висина 6 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 224
раја
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 5,5 cm, ширина 5 cm, 
висина 12 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.
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број 227
гаја
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 5,5 cm, ширина 5 cm, 
висина 12 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 226
гаја 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Југославија
Година производње: 1964.
Дужина 11 cm, ширина 11 cm, 
висина 25 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја; глава 
зглобно повезана са телом и 
може да се помера. 

број 229
Влаја 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 11 cm, ширина 11 cm, 
висина 25 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја; глава 
зглобно повезана са телом и 
може да се помера. 

број 228
Влаја
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 5 cm, ширина 1,5 cm, 
висина 6 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.
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број 231
Паја Патак
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 5 cm, ширина 1,5 cm, 
висина 6 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 230
Влаја 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Југославија
Година производње: 1964.
Дужина 5,5 cm, ширина 5 cm, 
висина 12 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 233
Паја Патак
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 8 cm, ширина 8 cm, 
висина 17 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 232
Паја Патак – морнар 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Made in France/Француска
Година производње: 1966.
Дужина 15 cm, ширина 21 cm, 
висина 34 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја; глава и ноге 
су зглобно повезани са телом и 
могу да се померају. 
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број 235
Паја Патак
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1965.
Дужина 7,5 cm, ширина 6 cm, 
висина 13 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 234
Паја Патак 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1968.
Дужина 14 cm, ширина 21 cm, 
висина 34 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја; глава и ноге 
су зглобно повезане са телом и 
могу да се померају.

број 237
беба Плутон
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија 
Година производње: 1972.
Дужина 7 cm, ширина 6,5 cm, 
висина 13 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 236
Пата
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 6 cm, ширина 3 cm, 
висина 7 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.
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број 238
беба Плутон
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1965.
Дужина 9 cm, ширина 8 cm, 
висина 14 cm.
Играчка од ливене гуме, обојена 
у више боја.

број 241
Плутон 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1963.
Дужина 30 cm, ширина 10 cm, 
висина 31 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја; глава и ноге 
су зглобно повезане са телом и 
могу да се померају. 

број 240
Плутон на точковима
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1962.
Дужина 28 cm, ширина 15,5 cm, 
висина 22 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 239
Плутон
Произвођач: Walt Dizney prod./Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 5 cm, ширина 1,5 cm, висина 6 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, обојена у више боја.
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број 243
Плутон
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија 
Година производње: 1972.
Дужина 11 cm, ширина 9 cm, 
висина 17 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 242
Плутон 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1968.
Дужина 20 cm, ширина 13 cm, 
висина 19 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја; глава је 
зглобно повезана са телом и 
може да се помера. 

број 245
Вук
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1966.
Дужина 16 cm, ширина 16 cm, 
висина 29 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 244
Вук
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Југославија
Година производње: 1964.
Дужина 5 cm, ширина 2 cm, 
висина 10 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.
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број 247
Прасе 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Југославија
Година производње: 1966.
Дужина 8 cm, ширина 7,5 cm, 
висина 23 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 246
Прасе 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1966.
Дужина 8 cm, ширина 7,5 cm, 
висина 23 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 249
Прасе са детелином
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 3,5 cm, ширина 2 cm, 
висина 6,5 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 248
Прасе 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1966.
Дужина 8 cm, ширина 7,5 cm, 
висина 23 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.
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број 251
Прасенце ђак
Произвођач: Walt Dizney prod./
Made in Italy/Италија
Година производње: 1970.
Дужина 16 cm, ширина 13 cm, 
висина 13 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 253
Снежана
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1970.
Дужина 6,5 cm, ширина 5,5 cm, 
висина 17 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја. 

број 252
Снежана
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 5,5 cm, ширина 3,5 cm, 
висина 11 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 250
Прасе са пегама
Произвођач: Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 6 cm, ширина 2 cm, висина 3,5 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, обојена у више боја.
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број 255
Стидљивко
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 4 cm, ширина 3 cm, 
висина 7 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 254
Срећко
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 5 cm, ширина 3 cm, 
висина 7 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 257
Тупко
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 5 cm, ширина 3 cm, 
висина 6,5 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 256
љутко
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 6 cm, ширина 3 cm, 
висина 7 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.
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број 259
Уча
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 5 cm, ширина 4 cm, 
висина 6,5 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 258
кијавко
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 5 cm, ширина 3 cm, 
висина 8 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 261
Шиља зомби
Произвођач: Walt Dizney 
prod./R.Dakin&company San 
Francisco Calif./Made in Hong 
Kong/Хонг Конг
Година производње: 1968.
Дужина 10 cm, ширина 7 cm, 
висина 22 cm.
Опис: Тело и руке играчке од 
пластике; глава од гуме. Играчка 
обучена у тканину и пвц 
материјал.

број 260
Поспанко
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 5 cm, ширина 3 cm, 
висина 6,5 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.
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број 263
Шиља
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1960.
Дужина 6 cm, ширина 5 cm, 
висина 23 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 262
Шиља каубој
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1968.
Дужина 8 cm, ширина 6 cm, 
висина 14 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 265
Шиља
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 11 cm, ширина 10 cm, 
висина 26 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 264
Шиља 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1963.
Дужина 18 cm, ширина 18 cm, 
висина 37 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја; глава и ноге 
су зглобно повезани са телом и 
могу да се померају. 
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број 267
oлио
Произвођач: Biserka Zagreb/
Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 2,5 cm, ширина 2 cm, 
висина 8 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 266
Станио
Произвођач: Biserka Zagreb/
Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 4 cm, ширина 2 cm, 
висина 8 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 269
Пинокио
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 4 cm, ширина 2 cm, 
висина 7 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 268
Пинокио 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1962.
Дужина 7 cm, ширина 6 cm, 
висина 13 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.
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број 271
Пинокио 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1967.
Дужина 11 cm, ширина 6 cm, 
висина 24 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 270
Пинокио
Произвођач: Bully/Made in 
Western Germany/Западна 
Немачка
Година производње: 1968.
Дужина 5 cm, ширина 2 cm, 
висина 6 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 273
Пинокио 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1966.
Дужина 7 cm, ширина 6 cm, 
висина 18,5 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 272
Пинокио
Произвођач: Walt Dizney prod./
Just toys lic/Made in China/Кина
Година производње: 1978.
Дужина 8 cm, ширина 3 cm, 
висина 10 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.
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број 275
Ђепето
Произвођач: Walt Dizney prod./
Just toys lic/Made in China/Кина
Година производње: 1978.
Дужина 8 cm, ширина 3 cm, 
висина 12 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 274
Јеж
Произвођач: Biserka Zagreb/
Jугославија
Година производње: 1965.
Дужина 3,5 cm, ширина 2 cm, 
висина 7,5 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 277
Шврћа
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 4 cm, ширина 3 cm, 
висина 5 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 276
Цврчак
Произвођач: Biserka Zagreb/
Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 6 cm, ширина 2 cm, 
висина 7 cm. 
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.
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број 279
Шврћа 
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 6 cm, ширина 4 cm, 
висина 7 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 278
Шврћа
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1966.
Дужина 7,5 cm, ширина 6 cm, 
висина 11 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 280
Шврћа
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1965.
Дужина 9 cm, ширина 5 cm, 
висина 9,5 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 281
маза 
Произвођач: Walt Dizney prod./Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1960.
Дужина 13 cm, ширина 5 cm, висина 11 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, обојена у више боја.
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број 283
Луња
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1964.
Дужина 6 cm, ширина 2 cm, 
висина 6 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 282
маза
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1968.
Дужина 7 cm, ширина 8 cm, 
висина 17 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 285
Попај
Произвођач: Biserka Zagreb/
Jугославија
Година производње: 1970.
Дужина 4 cm, ширина 2 cm, 
висина 7,5 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.

број 284
Луња
Произвођач: Walt Dizney prod./
Biserka Zagreb/Jугославија
Година производње: 1965.
Дужина 8 cm, ширина 10 cm, 
висина 20 cm.
Опис: Играчка од ливене гуме, 
обојена у више боја.
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ДиДАкТичке, еДУкАТиВНе и коНСТрУкТиВНе игрАчке

број 286
коцке за слагање
Произвођач: R.B./Germany/Немачка
Година производње: 1934.
Кутија: дужина 32 cm, ширина 23,5 cm, висина 5 cm.
Опис: Кутија од пресованог картона, пресвучена вишебојним штампаним 
папиром; коцке од дрвета, пресвучене штампаним папиром.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 289
коцке за слагање 
Произвођач: Rich/Western Germay/Западна Немачка
Година производње: 1959.
Кутија: дужина 14 cm, ширина 11 cm, висина 4 cm.
Опис: Коцке од дрвета пресвучене штампаним папиром; кутија од 
штампаног вишебојног пресованог картона.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 288
Печат за састављање слова
Произвођач: Ekmond-univerzal/Made in Germany/Немачка
Година производње: 1938.
Кутија: дужина 14,5 cm, ширина 11 cm, висина 2 cm.
Опис: Кутија од штампаног вишебојног пресованог картона; слова од гуме; 
печат од дрвета и метала; пинцета и кутија за мастило од лима.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 287
коцке за слагање
Земља производње: Немачка
Година производње: 1935.
Кутија: дужина 23 cm, ширина 
20 cm, висина 4.5 cm.
Опис: Кутија од дрвета 
пресвучена штампаним 
папиром; коцке од дрвета 
пресвучене штампаним 
папиром.
У оригиналној фабричкој 
кутији.
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број 291
коцке за слагање
Земља производње: Југославија
Година производње: 1966.
Кутија: дужина 19 cm, ширина 15,5 cm, висина 4 cm.
Опис: Кутија од штампаног вишебојног пресованог картона; коцке од 
дрвета пресвучене штампаним папиром.

број 293
коцке за слагање
Земља производње: Југославија
Година производње: 1969.
Кутија: дужина 15 cm, ширина 9 cm, висина 3 cm.
Опис: Коцке од дрвета пресвучене папиром; кутија од штампаног 
вишебојног пресованог картона.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 292
Печати са симболима
Произвођач: Allami nuoda/Made in Hungary/Мађарска
Година производње: 1966.
Кутија: дужина 24 cm, ширина 14 cm, висина 3,5 cm.
Опис: Печати од дрвета, симболи од гуме. Кутија од штампаног вишебојног 
пресованог картона.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 290
коцке за слагање 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1965.
Кутија: дужина 19 cm, ширина 
15 cm, висина 4 cm.
Опис: Коцке од дрвета 
пресвучене штампаним 
папиром; кутија од штампаног 
вишебојног пресованог картона.
У оригиналној фабричкој 
кутији.
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број 295
Звечка 
Произвођач: непознат/Made in USA/Сједињене Америчке Државе
Година производње: 1968.
Дужина: 8 cm, ширина 8 cm, висина 11 cm.
Опис: Звечка од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником; дршка од дрвета. Померањем производи звук.

број 297
Звечка 
Произвођач: Kirchof/Made in USA/Сједињене Америчке Државе
Година производње: 1968.
Дужина 9 cm, ширина 9 cm, висина 8 cm.
Опис: Звечка од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником; дршка од дрвета. Померањем производи звук.

број 296
Звечка 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1968.
Дужина 1 cm, ширина 4 cm, висина 14 cm.
Опис: Дршка звечке од дрвета; чинеле од обојеног пресованог лима. 
Померањем производи звук.

број 294
коцке за слагање 
Произвођач: LT.BТ./Румунија
Година производње: 1971.
Кутија: дужина 16 cm, ширина 
11,5 cm, висина 4 cm.
Опис: Коцке од дрвета 
пресвучене штампаним 
папиром; кутија од штампаног 
вишебојног пресованог картона.
У оригиналној фабричкој 
кутији.
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број 299
чигра
Земља производње: Југославија
Година производње: 1969.
Дужина 13 cm, ширина 13 cm, висина 18 cm.
Опис: Чигра од пресованог лима, обојена у две боје: белу и црвену; дршка за 
притискање од дрвета.

број 298
Звечка 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1969.
Дужина 1 cm, ширина 1 cm, висина 10 cm.
Опис: Звечка са четири кугле од дрвета, међусобно повезане канапом. 
Померањем производи звук.

број 301
касица кофер 
Произвођач: Lemez/Made in Hungary/Мађарска
Година производње: 1968.
Дужина 12 cm, ширина 4 cm, висина 7 cm.
Опис: Од обојеног пресованог лима, у облику кофера црвене боје, 
декорисана литографском техником. На горњој страни рукохват и отвор 
правoугаоног облика за убацивање новца. На дну вратанца са бравом на 
закључaвање. 

број 300
касица кућица
Произвођач: Gama D.G.М./Western Germany/Западна Немачка
Година производње: 1959.
Дужина 13 cm, ширина 7 cm, висина 8 cm.
Опис: Од обојеног пресованог лима, у облику куће, декорисана 
литографском техником са приказима: кућа, девојчице, пси, деца у игри, 
банкар. Померањем прозора у страну, покреће се механизам који извлачи 
језичак на ком је приказ: банкар који броји новац. На дну вратанца са 
бравом на закључaвање (недостаје кључ).
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број 303
касица ковчег
Произвођач: Yone/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1968.
Дужина 16 cm, ширина 6,5 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Касица од пресованог лима, декорисана литографском техником, у 
облику ковчега са костуром од пластике, делимично покривен тканином 
црне боје. На једној бочној страни штампан текст: COFFEIN BANK, 
mysterious – hilarious, party – stopper, A mechanical winduo mystery novelty, на 
предњој страни: you can’t take it with you – but – you can – try!! Покреће се 
сатним механизмом на навијање; када се стави новчић и покрене механизам 
навијањем, рука костура узима новчић и ставља у касицу. На задњој страни 
вратанца са бравом.

број 302
касица кофер 
Произвођач: Lemez/Made in Hungary/Мађарска
Година производње: 1968.
Дужина 12 cm, ширина 4 cm, висина 7 cm.
Опис: Од обојеног пресованог лима, у облику кофера плаве боје, декорисана 
литографском техником. На горњој страни рукохват и отвор правoугаоног 
облика за убацивање новца. На дну вратанца са бравом на закључaвање. 

број 305
касица кућица
Произвођач: Lemaz/Made in Hungary/Мађарска
Година производње: 1971.
Дужина 13 cm, ширина 7 cm, висина 8 cm.
Опис: Од обојеног пресованог лима, у облику куће, декорисана 
литографском техником са приказима: кућа, пас жуте боје, патка, лептир, 
цвеће. Померањем прозора у страну, покреће се механизам који извлачи 
језичак црвене боје, којим се убацује новац у касицу. На дну вратанца са 
бравом на закључавање.

број 304
касица са дрвосечом 
Произвођач: Lemez/Made in Hungary/Мађарска
Година производње: 1970.
Дужина 14 cm, ширина 7 cm, висина 16 cm.
Опис: Од обојеног пресованог лима, декорисана литографском техником, у 
облику дрвосече на постољу са секиром у руци. На постољу пањ са отвором 
правоугаоног облика. При убaцивању новца покреће се рука дрвосече са 
секиром према пању. На дну вратанца са бравом на закључавање. 
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број 307
касица кућица
Земља производње: Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1974.
Дужина 12 cm, ширина 8 cm, висина 11 cm.
Опис: Од обојеног пресованог лима, у облику куће, декорисана 
литографском техником са приказима: кућа, пси, деца у игри, птица. 
Померањем прозора у страну, покреће се механизам који извлачи 
језичак којим се убацује новац у касицу. На дну вратанца са бравом на 
закључaвање. 

број 306
касица кућица
Произвођач: Lemaz/Made in Hungary/Мађарска
Година производње: 1971.
Дужина 13 cm, ширина 7 cm, висина 8 cm.
Опис: Од обојеног пресованог лима, у облику куће, декорисана 
литографском техником са приказима: куће, пас беле боје, петао и бамби. 
Померањем прозора у страну, покреће се механизам који извлачи језичак 
црвене боје којим се убацује новац у касицу. На дну вратанца са бравом на 
закључавање. 

број 309
Трговачка вага 
Произвођач: Mehanotehnika Izola, Мade in Jugoslavija/Југославија
Година производње: седамдесете године ХХ века.
Дужина 11 cm, ширина 4 cm, висина 11,7 cm.
Опис: Вага од ливене пластике са тасом и скалом од пресованог лима; 
скала са бројевима обојена у сребрну боју, са обе стране бројеви штампани 
литографском техником, кућиште од пластике обојено у жуту боју; постоље 
у облику квадра обојено у наранџасту боју. 

број 308
електро квиз
Земља производње: Југославија
Година производње: 1970.
Дужина 32,5 cm, ширина 23 cm, 
висина 4 cm.
Опис: Кутија од штампаног 
вишебојног пресованог 
картона, питања и одговори од 
штампаног папира, кућиште за 
батерије од пластике, дирка и 
контакти од метала. Погон на 
батерије. 
У оригиналној фабричкој 
кутији.
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број 311
каса за куцање рачуна
Произвођач: Piko spielwaren/
Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1972.
Дужина 20 cm, ширина 18 cm, 
висина 17 cm.
Опис: Каса од пластике у четири 
боје. Покреће се мануелно на 
притисак.
У оригиналној фабричкој 
кутији.

број 313
електро пионир
Произвођач: Mehanotehnika 
Izola/Југославија
Година производње: 1974.
Дужина 41,5 cm, ширина 24,5 
cm, висина 4 cm.
Опис: Кутија од штампаног 
вишебојног пресованог картона; 
различити делови од метала, 
пластике олова и бакра. Погон 
на батерије. 
У оригиналној фабричкој 
кутији.

број 310
Пројектор
Произвођач: USA/Сједињене Америчке Државе
Година производње: 1932.
Дужина 13 cm, ширина 5 cm, висина 10 cm.
Опис: Пројектор од пресованог лима; кућиште обојено у црну боју, остали 
делови хромирани. Светло на погон, на батерије. Покреће се окретањем 
ручице. 
У оригиналној фабричкој кутији.

број 312
електрична рачунаљка
Произвођач: Задружна књига Београд/Југославија
Година производње: 1976.
Дужина 19 cm, ширина 13,5 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Рачунаљка од штампаног вишебојног пресованог картона и папира, 
дирка од метала; контакти од месинга. Погон на батерије. 
У оригиналној фабричкој кутији.
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број 314
Дечије електро рачунало 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1974.
Дужина 18 cm, ширина 14,5 cm, 
висина 4 cm.
Опис: Кутија од штампаног 
вишебојног пресованог 
картона; питања и одговори од 
штампаног папира; кућиште за 
батерије од пластике; дирка и 
контакти од метала. Погон на 
батерије. 
У оригиналној фабричкој 
кутији.

број 317
конструкторска играчка
Произвођач:  
Korbulu matador/Аустрија
Година производње: 1939.
Кутија: дужина 40 cm, ширина 
18 cm, висина 10 cm.
Опис: три кутије од пресованог 
картона са три каталога за 
састављање од штампаног 
папира; различити делови од 
дрвета; спојнице од метала.
У оригиналној фабричкој 
кутији.

број 316
конструкторска игра
Произвођач: Мehanotehnika Izola/Југославија
Година производње: 1972.
Кутија: дужина 35 cm, ширина 24,5 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Кутија од штампаног вишебојног пресованог картона; различити 
делови од метала, пресованог лима, гуме и канапа.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 315
конструктор
Произвођач: Електро машински савез Југославије, Београд/Југославија
Година производње: 1955.
Кутија: дужина 39 cm, ширина 22 cm, висина 3 cm.
Опис: Кутија као и сви делови игре од дрвета; књижица са упутствима од 
штампаног папира.
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број 321
Састављанка
Произвођач: Mehanotehnika 
Izola/Југославија
Година производње: 1970.
Кутија: дужина 42 cm, ширина 
31 cm, висина 4 cm.
Опис: Кутија од пресованог 
штампаног вишебојног картона; 
делови за састављање од лима 
и метала.

број 318
квиз знања
Произвођач: Gordon spiel/DDR/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1969.
Кутија: дужина 38,5 cm, ширина 24,5 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Кутија од штампаног вишебојног пресованог картона; фигура 
мудраца од пластике са магнетом; питања и одговори штампани на 
папирима; постоље са магнетом покривено стаклом. Покреће се мануелно и 
деловањем привлачне силе магнета.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 319
RoBy – Знање кроз игру 
Земља производње: Југославија
Година производње: 1974.
Кутија: дужина 35,5 cm, ширина 15,5 cm, висина 4 cm.
Опис: Кутија од пресованог штампаног картона; робот од пластике са 
магнетом; питања и одговори штампани на папирима; постоље са магнетом 
покривено стаклом. Покреће се мануелно и деловањем привлачне силе 
магнета.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 320
ручна тискара
Земља производње: Југославија
Година производње: 1960.
Кутија: дужина 19,5 cm, ширина 15,5 cm, висина 3 cm.
Опис: Кутија од штампаног вишебојног пресованог картона; слова од гуме; 
притискач и касета за слова од дрвета; пинцета од обојеног пресованог 
лима.
У оригиналној фабричкој кутији.
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број 323
Весела прометна игра
Произвођач: Д Ф С Л/Југославија
Година производње: 1968.
Кутија: дужина 33 cm, ширина 17 cm, висина 3 cm.
Опис: Кутија и табла од штампаног вишебојног пресованог картона; коцке и 
постоља аутомобила од дрвета; силуете аутомобила од пластике.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 325
Шиваћа машина 
Произвођач: Norma/Made in USSR/Украјина
Година производње: 1970.
Дужина 15,5 cm, ширина 11,5 cm, висина 19,5 cm.
Опис: Постоље од дрвета; механизам за шивење од метала, обојен у 
црвену боју, декорисан литографском техником; точак и кућиште за иглу 
никловани; калем и дршка на точку од пластике. Покреће се мануелно.

број 324
машина за шивење
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1980.
Дужина 20,5 cm, ширина 11,5 cm, висина 15 cm.
Опис: Машина за шивење, постоље и педала за погон од пластике обојене 
у три боје: црвену, зелену и сиву; кућиште за иглу од метала. Погон на 
батерије.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 322
конструкторска игра
Произвођач: Technokid/Made in 
Hungary/Мађарска
Година производње: 1966.
Дужина 44 cm, ширина 37 cm, 
висина 4 cm.
Опис: Кутија од штампаног 
вишебојног пресованог картона; 
делови за састављање од 
алуминијума; поједини делови 
са детаљима од гуме. 
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број 326
еleCTRA – шиваћа машина 
Произвођач: Piko mechanik/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1970.
Дужина 28 cm, ширина 15 cm, висина 13,5 cm.
Опис: Шиваћа машина од пластике обојене у четири боје; постоље и 
поједини детаљи од метала хромирани. Погон на батерије.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 327
Шиваћа машина 
Земља производње: Немачка
Година производње: 1911.
Дужина 15 cm, ширина 9 cm, 
висина 8 cm.
Опис: Шиваћа машина од 
метала у стилу сецесије, 
декорисана литографском 
техником; поједини детаљи 
хромирани; ручица од дрвета. 
Покреће се окретањем ручице. 

број 329
кантица за заливање цвећа 
Произвођач: F.Lemes/Made in 
Hungary/Мађарска.
Година производње: шездесете 
године ХХ века
Дужина 28 cm, ширина 8,5 cm, 
висина 20 cm.
Опис: Кантица од пресованог 
лима обојена у златну и црвену 
боју, декорисана литографском 
техником; елипсоидне основе, 
са округлим отвором на врху; 
ручка обло профилисана 
повезана са дном посуде, са 
друге стране са левкастим 
издуженим сиском. На бочним 
странама вишебојни прикази 
деце у игри. 

број 328
кантица за заливање цвећа 
Произвођач: F.Lemes/Made in 
Hungary/Мађарска
Година производње: шездесете 
године ХХ века.
Дужина 30 cm, ширина 8,5 cm, 
висина 20 cm.
Опис: Кантица од обојеног 
пресованог лима обојена у 
плаву и жуту боју, декорисана 
литографском техником; 
елипсоидне основе, са округлим 
отвором на врху; ручка обло 
профилисана повезана са дном 
посуде, а са друге стране са 
левкастим издуженим сиском 
који се завршава са округлим 
додатком за распршавање воде. 
На бочним странама вишебојни 
прикази деце у игри. 
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ДрУШТВеНе игре

број 331
Веселе игре или „Не љути се човече“
Земља производње: Југославија
Година производње: 1961.
Кутија: дужина: 29 cm, ширина 18.3 cm, висина 2 cm.
Опис: Кутија и табла од штампаног вишебојног пресованог картона, фигуре 
и коцке од дрвета. 
У оригиналној фабричкој кутији. 

број 330
Домине
Земља производње: Slovenija/Словенија/Југославија
Година производње: 1959.
Кутија: дужина 17 cm, ширина 5,5 cm, висина 4 cm.
Опис: Домине од дрвета, означене бројевима од 0 до 10: обојени и тачкасто 
профилисани у плитком рељефу. Кутија од штампаног вишебојног 
пресованог картона. 

број 333
Стони крикет
Произвођач: PIN 11/Југославија
Година производње: 1966.
Кутија: дужина 35 cm, ширина 16,5 cm, висина 4 cm.
Опис: Кутија од штампаног вишебојног пресованог картона; кугла, чуњеви, 
палица и постоља капија од дрвета; лукови капија од жице. 
У оригиналној фабричкој кутији.

број 332
Телефони
Произвођач: Mehanotehnika 
Izola/Југославија
Година производње: 1964.
Дужина 14 cm, ширина 14,5 cm, 
висина 6 cm.
Опис: Телефони од обојене 
пластике, међусобно повезани 
кабловима за пренос звука од 
бакра, изоловани пластиком. 
Погон на батерије.
У оригиналној фабричкој 
кутији.
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број 334
Roulette 
Произвођач: Plasticart Drezden/
Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1966.
Дужина 12 cm, ширина 12 cm, 
висина 5 cm.
Опис: Кутија рулета од 
пресованог картона; рулет  
и жетони од пластике.
У оригиналној фабричкој 
кутији.

број 335
Тркачка стаза за коње
Произвођач: Frankonia/Seal of approval toys/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1966.
Дужина 27 cm, ширина 5 cm, висина 3 cm. 
Опис: Стаза за коње од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником; коњи од пластике. Покреће се сатним механизмом на навијање. 
У оригиналној фабричкој кутији.

број 337
Домине
Произвођач: J.P./Slovenija/Словенија/Југославија
Година производње: 1968.
Кутија: дужина 17 cm, ширина 5,5 cm, висина 4 cm.
Опис: Домине од дрвета, означене бројевима од 0 до 10: обојени и тачкасто 
профилисани у плитком рељефу. Кутија од штампаног вишебојног 
пресованог картона. 

број 336
магацин
Произвођач: Spika/Made in 
DDR/Источна Немачка
Година производње: 1968.
Дужина 39 cm, ширина 26 cm, 
висина 6 cm.
Опис: Кутија магацина од 
пресованог картона; постоље 
рулета и спремиште за жетоне 
од полипропиленске пластике; 
рулет и жетони од пластике; 
табла за три различите игре од 
пвц пластике.
У оригиналној фабричкој 
кутији.
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број 339
Стаза за електричне аутомобиле Tempo
Произвођач: Mehanotehnika, Izola/Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1970.
Кутија: дужина 48 cm, ширина 38,5 cm, висина 6 cm.
Опис: Електрична стаза из делова који се уклапају, направљена од пластике 
обојене у црну боју и трака од месинга; граничници од пластике обојене 
у жуту боју; два аутомобила од пластике обојене у црвену и плаву боју; у 
доњем делу аутомобила посторој и магнетне четкице. Возила се покрећу са 
два управљача на батерије. 
У оригиналној фабричкој кутији.

број 338
кошарка
Произвођач: E.Flimlemez/Made in Hungary/Мађарска
Година производње: 1968.
Дужина 30 cm, ширина 10 cm, висина 12 cm.
Опис: Постоље кошарке од обојеног пресованог лима, декорисано 
литографском техником; кућиште, кош, лопте и механизам за повлачење од 
пластике. 
У оригиналној фабричкој кутији.

број 340
Телефони 
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Југославија
Година производње: 1973.
Дужина 40 cm, ширина 12 cm, висина 8 cm.
Опис: Телефони од обојене пластике, међусобно повезани кабловима за 
пренос звука од бакра, изоловани пластиком. Погон на батерије.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 341
Флипер
Произвођач: Mehanotehnika 
Izola лиценцa Durham industries 
New York/Југославија
Година производње: 1975.
Дужина 50 cm, ширина 26 cm, 
висина 30 cm.
Опис: Флипер од обојене 
пластике; кугле од метала. 
Погон на батерије.
У оригиналној фабричкој 
кутији.
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број 342
Basket – ball
Произвођач: Chemoplast – Brno/Made in Czеchoslovakia/Чешкословачка
Година производње: 1977.
Кошаркашки терен: дужина 50 cm, ширина 30 cm, висина 5,5 cm.
Опис: Кошаркашки терен од пластике, са два коша, обојен у жуту боју са 
линијама црвене боје; 10 играча од пластике црвене и беле боје, федером 
од метала помично причвршћени за подлогу. Играчи се покрећу ручним 
одапињањем лопте. 
У оригиналној фабричкој кутији.

број 343
електрична стаза са 
аутомобилом и камионом
Произвођач: Ites, лиценца 
GAMA, Česke Budejovice/
Made in Czеchoslovakia/
Чешкословачка
Година произодње: 1989.
Кутија: дужина 53,5 cm, ширина 
45 cm, висина 9,5 cm.
Опис: Електрична стаза из 
делова који се уклапају, од 
пластике обојене у црну 
боју и никлованог метала; 
граничници и саобраћајни 
знаци од вишебојне пластике; 
аутомобил и камион од обојене 
пластике: у доњи посторој од 
метала смештен електромотор 
и магнетне четкице. Возила се 
покрећу са два управљача на 
струју преко трансформатора. 
У оригиналној фабричкој кутији.

АУТомобиЛи и беНЗиНСке ПУмПе

број 344
Аутомобил са возачем
Произвођач: Distler/Johann Distler Nuremberg (фирма основана 1917; 
престала са радом 1968)/Germany/Немачка
Година производње: 1946.
Дужина 30 cm, ширина 12 cm, висина 9 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена црвеном бојом; 
возач и точкови декорисани литографском техником. Покреће са сатним 
механизмом на навијање.

број 345
Aутомобил fire Chief 209
Произвођач: Luis Marx/Made in USA/Сједињене Државе Америке
Година производње: 1949.
Дужина 16 cm, ширина 7 cm, висина 6 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, декорисан литографском техником; 
точкови од гуме. Покреће се фрикционо и на гурање.
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број 347
Aутомобил Chrysler Cabriolet
Произвођач: Gama (прво име фабрике Trix, oснована 1938)/Made in Western 
Germany/Западна Немачка 
Година производње: 1951.
Дужина 35 cm, ширина 23 cm, висина 21 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима; каросерија, кров и 
ентеријер декорисани литографском техником; точкови од гуме. Покреће се 
фрикционо и на гурање. 

број 346
Aутомобил Peugeot 203
Произвођач: Dinky toys Meccano/Made in France/Француска
Година производње: 1950.
Дужина 9,5 cm, ширина 3,5 cm, висина 3 cm.
Опис: Каросерија од метала; точкови од гуме. Покреће се мануелно.

број 349
Aутомобил ford Caravan
Произвођач: Bandai/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1958.
Дужина 30 cm, ширина 10 cm, висина 10 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена црвеном и црном 
бојом; ентеријер декорисан литографском техником; поједини детаљи 
хромирани; точкови од гуме. Покреће се фрикционо и на гурање. 

број 348
Аутомобил 
Произвођач: M.S.Gnom/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1955.
Дужина 10 cm, ширина 4,5 cm, висина 3,5 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно.
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број 351
Aутомобил opel Rekord
Произвођач: Gama mini mod/Made in Western Germany/Западна Немачка
Година производње: 1958.
Дужина 9 cm, ширина 3,5 cm, висина 3 cm.
Опис: Каросерија од метала, обојена у три боје; точкови и стакла од 
пластике. Покреће се мануелно. 

број 350
Aутомобил Buick
Произвођач: Gama mini mod/Made in Western Germany/Западна Немачка
Година производње: 1958.
Дужина 10 cm, ширина 3,5 cm, висина 3 cm.
Опис: Аутомобил од метала, обојен у две боје; точкови и стакла од пластике. 
Покреће се мануелно. 

број 353
Аутомобил кабриолет 
Произвођач: Мehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1959.
Дужина 9,5 cm, висина 3,5 cm, ширина 4 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, обојен плавом бојом, декорисан 
литографском техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно.

број 352
Aутомобил Citroen DS 19 
Произвођач: Dinky Toys Meccano/Made in France/Француска
Година производње: 1958.
Дужина 10,5 cm, ширина 4 cm, висина 3,5 cm.
Опис: Аутомобил од метала, обојен у две боје; точкови од гуме. Покреће се 
мануелно. 
Налази се у оригиналној фабричкој кутији.
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број 355
Аутомобил кабриолет 
Произвођач: Мehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Jугославија
Година производње: 1959.
Дужина 9,5 cm, ширина 4 cm, висина 3,5 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, обојен црвеном бојом, декорисан 
литографском техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно. 

број 354
Аутомобил кабриолет 
Произвођач: Мehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Jугославија
Година производње: 1959.
Дужина 9,5 cm, ширина 4 cm, висина 3,5 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, обојен зеленом бојом, декорисан 
литографском техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно.

број 357
Aутомобил 
Произвођач: Piko/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1960.
Дужина 7 cm, ширина 2,5 cm, висина 2 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, обојен у плаву боју. Покреће се 
мануелно.

број 356
Аутомобил Car Cabriolet
Произвођач: М.S./Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1960.
Дужина 10 cm, ширина 4,5 cm, висина 3 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декoрисан литографском 
техником. Покреће се фрикционо и на гурање. 
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број 359
Aутомобил 
Произвођач: Piko/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1960.
Дужина 7 cm, ширина 2,5 cm, висина 2 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, обојен у црвену боју. Покреће се 
мануелно.

број 358
Aутомобил Police car Polizei
Произвођач: Ichiko/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1960.
Дужина 27 cm, ширина 8,5 cm, висина 8 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, обојен у две боје; ентеријер 
декорисан литографском техником; поједини детаљи од пластике. Погон на 
батерије. 

број 361
Aутомобил Sport car 7
Произвођач: Ichimura/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1962.
Дужина 18 cm, ширина 7 cm, висина 5 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, обојен у четири боје; ентеријер 
декорисан литографском техником; стакло и точкови од пластике. Покреће 
се фрикционо и на гурање.

број 360
Aутомобил са породицом
Произвођач: E.Flimlemez foreing/Made in Hungary/Mађарска
Година производње: 1962.
Дужина 15 cm, ширина 7 cm, висина 4 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од гуме. Покреће се фрикционо и на гурање. 
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број 363
Аутомобил Ambulance
Произвођач: TN/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1963.
Дужина 5,5 cm, ширина 2,5 cm, висина 1,5 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декoрисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно

број 362
Aутомобил mG 1600
Произвођач: Sanshin/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1962.
Дужина 19 cm, ширина 7,5 cm, висина 6 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, обојен зеленом и црном бојом; 
ентеријер декорисан литографском техником; поједини детаљи хромирани; 
точкови од гуме. Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 365
Aутомобил Police 1
Произвођач: ТN/Made in Јаpаn/Jaпан
Година производње: 1963.
Дужина 5,5 cm, ширина 2,5 cm, висина 1,5 cm.
Опис: Каросерија од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно. 

број 364
Aутомобил Taxi
Произвођач: TN/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1963.
Дужина 5,5 cm, ширина 2,5 cm, висинa 1,5 cm.
Опис: Аутомобил је комплетно израђен од пресованог лима, потом урађен 
литографском техником точкови израђени од пластике. Покреће се 
мануелно.
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број 367
Аутомобил Apple pies
Произвођач: TN/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1963.
Дужина 5,5 cm, ширина 2,5 cm, висина 1,5 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декoрисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно. 

број 366
Aутомобил Police Patrol 33
Произвођач: ТN/Made in Јаpаn/Јапан
Година производње: 1963.
Дужина 5,5 cm, ширина 2,5 cm, висина 1,5 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно.

број 369
Aутомобил Chief command f.D.
Произвођач: ТN/Made in Јаpаn/Јапан
Година производње: 1963.
Дужина 5,5 cm, ширина 2,5 cm, висина 1,5 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно. 

број 368
Aутомобил Triumph TR4
Произвођач: Bandai Co.Ltd (Asakusa Tokyo; фирма основана 1950)/Made in 
Japan/Јапан
Година производње: 1963.
Дужина 21 cm, ширина 8 cm, висина 7 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена црвеном бојом; 
ентеријер декорисан литографском техником; кров, волан и стакла од 
пластике; точкови од гуме и пластике. Покреће се фрикционо и на гурање. 
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број 371
Aутомобил flower shop
Произвођач: ТN/Made in Јаpаn/Јапан
Година производње: 1963.
Дужина 5,5 cm, ширина 2,5 cm, висина 1,5 cm.
Опис: Aутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно.

број 370
Aутомобил 
Произвођач: E.Flim Lemez foreing/Made in Hungary/Mађарска
Година производње: 1963.
Дужина 15 cm, ширина 5 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Аутомобил од пластике, обојен у две боје; точкови од гуме. Покреће 
се фрикционо и на гурање. 

број 373
Aутомобил ford fairlane 500
Произвођач: Ichimura Co. Ltd./Ichimura Shoten Tokyo/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1964.
Дужина 17 cm, ширина 7 cm, висина 5,5 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, обојен плавом бојом; eнтеријер 
декорисан литографском техником; точкови од гуме; поједини детаљи 
хромирани. Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 372
Aутомобил fresh milk
Произвођач: ТN/Made in Јаpаn/Jaпан
Година производње: 1963.
Дужина 5,5 cm, ширина 2,5 cm, висина 1,5 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно. 
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број 375
Aутомобил ford Thunderbird
Произвођач: Yonezawa trade mark/Made in Japan/Јапан, 
Година производње: 1964.
Дужина 28,5 cm, ширина 10 cm, висина 8 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена црвеном и белом 
бојом; ентеријер декорисан литографском техником; точкови од пластике. 
Покреће се фрикционо и на гурање.

број 374
fiat 1800
Произвођач: Daishin/Daishin Koguo/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1964.
Дужина 24 cm, ширина 8 cm, висина 8 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, обојен у светло зелену боју, ентеријер 
декорисан литографском техником; поједини детаљи хромирани; точкови 
од гуме; стакла и волан од пластике. Покреће се фрикционо и на гурање.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 377
Аутомобил Aston martin 007
Произвођач: Aoshin/Aoshin Shoten Co.Ltd Tokyo/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1965.
Дужина 28 cm, ширина 10,5 cm, висина 8,5 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, гуме и пластике: каросерија обојена 
сребрном бојом; ентеријер декорисан литографском техником. Погон на 
батерије.

број 376
Aутомобил Porche
Произвођач: Yone/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1965.
Дужина 21 cm, ширина 8 cm, висина 5,5 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, обојен у металик плаву; ентеријер 
декорисан литографском техником; остали детаљи хромирани; точкови од 
гуме. Покреће се фрикционо.
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број 379
Џип теренац
Произвођач: Мehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Jугославија
Година производње: 1965.
Дужина 12 cm, ширина 5 cm, висина 6 cm.
Опис: Џип од обојеног пресованог лима, декорисан литографском техником; 
точкови и волан од пластике. Покреће се мануелно. 

број 378
Аутомобил mG Sport car number 7
Произвођач: TPS/Toplay Ltd.Tokyo(Tokyo Playthings Ltd.; фирма основана 
1956)/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1965.
Дужина 10 cm, ширина 4 cm, висина 3 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од гуме. Покреће се фрикционо и на гурање.

број 381
Аутомобил Aston martin
Произвођач: Yone/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1966.
Дужина 10 cm, ширина 5 cm, висина 2 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно. 

број 380
Aутомобил ford Anglia
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Jугославија
Година производње: 1966.
Дужина 9 cm, ширина 3 cm, висина 3 cm.
Опис: Аутомобил од обојене пластике. Покреће се мануелно.
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број 383
Aутомобил ferrari
Произвођач: Yone/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1966.
Дужина 10 cm, ширина 5 cm, висина 2 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно. 

број 382 
Aутомобил Challenger 35
Произвођач: Ichimura/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1966.
Дужина 14 cm, ширина 5,5 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се фрикционо и на гурање.

број 385
Aутомобил mercedes Benz 250 Se
Произвођач: Ichimura Trade Mark/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1967.
Дужина 18 cm, ширина 7 cm, висина 5,5 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена бордо бојом; 
ентеријер и точкови декорисани литографском техником; точкови од гуме. 
Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 384
Aутомобил Wolkswagen 1600
Произвођач: Ichimura Co.Ltd/Ichimura Shoten Tokyo/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1966.
Дужина 18 cm, ширина 6,5 cm, висина 6 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, обојен у плаву боју; ентеријер и 
раткапне декорисани литографском техником; точкови од гуме. Покреће се 
сатним механизмом на навијање.
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број 387
Aутомобил fire Chief
Произвођач: ME 702 Šangaj/Made in China/Кина
Година производње: 1967.
Дужина 22 cm, ширина 8 cm, шисина 7 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, обојен у две боје; ентеријер 
декорисан литографском техником; возач од гуме; точкови и стакла од 
пластике; поједини детаљи хромирани. Погон на батерије.

број 386
Aутомобил Porche 911 S
Произвођач: YM/Yano Man Toys/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1967.
Дужина 37 cm, ширина 14,5 cm, висина 12,5 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена белом бојом; 
ентеријер декорисан литографском техником; поједини детаљи хромирани; 
стакла од пластике; точкови од гуме. Покреће се фрикционо и на гурање.

број 389
Aутомобил formula 12
Произвођач: Ichimura/Made in Japan/Japan
Година производње: 1968.
Дужина 14 cm, ширина 7 cm, висина 4 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се фрикционо и на гурање.

број 388
Aутомобил Wolkswagen cabriolet 
Произвођач: Gama/Made in Western Germany/Западна Немачка
Година производње: 1968.
Дужина 14 cm, ширина 6 cm, висина 4 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником. Покреће се фрикционо и на гурање.
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број 391
Аутомобил Polizei
Произвођач: Piko/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1968.
Дужина 15 cm, ширина 5,5 cm, висина 5 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена црном и белом 
бојом; ентеријер декорисан литографском техником; точкови од гуме; 
стакла и ротација од пластике. Покреће се фрикционо и на гурање.

број 390
Aутомобил Star 3
Произвођач: Ichimura/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1968.
Дужина 6 cm, ширина 3 cm, висина 3 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником. Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 393
Aутомобил Car Western
Произвођач: Ichimura/Made in Japan/Jaпан 
Година производње: 1968.
Дужина 10,5 cm, ширина 5 cm, висина 2,5 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се фрикционо и на гурање. 

број 392
Aутомобил Relly car 
Произвођач: E.Flimlemez foreing/Made in Hungary/Maђарска
Година производње: 1968.
Дужина 23,5 cm, ширина 9,5 cm, висина 5,5 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од гуме. Покреће се фрикционо и на гурање.
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број 395
Aутомобил Sport car number 21
Произвођач: Ichimura Co.Ltd./Ichimura Shoten Tokyo/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1969.
Дужина 12,5 cm, ширина 5 cm, висина 3 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од гуме. Покреће се фрикционо и на гурање.

број 394
Aутомобил Chevrolet Corvette
Произвођач: Taiyo/Taiyo Kogyo Tokyo/Made in Japan/Јапан 
Година производње: 1968.
Дужина 24 cm, ширина 10,5 cm, висина 8 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена црвеном  бојом; 
ентеријер декорисан литографском техником; поједини детаљи хромирани; 
точкови од гуме и стакла; волан од пластике. Погон на батерије. 

број 397
Aутомобил mangusta deTomaso
Произвођач: Piko Spielwaren/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1969.
Дужина 34 cm, ширина 15 cm, висина 10 cm.
Опис: Аутомобил од обојене пластике. Погон на батерије. 
У оригиналној фабричкој кутији. 

број 396
Аутомобил Car cupe
Произвођач: MF 181 Šangaj/Made in China/Кина
Година производње: 1969.
Дужина 17 cm, ширина 6,5 cm, висина 5 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, обојеног у две боје; ентеријер од 
папира; фарови од пластике; точкови од гуме; поједини детаљи хромирани. 
Покреће се фрикционо или на гурање.
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број 399
Aутомобил Highway patrol H.P.
Произвођач: MF 220 Šangaj/Made in China/Кина
Година производње: 1969.
Дужина 29 cm, ширина 10,5 cm, висина 11 cm.
Опис: Каросерија од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником; стакла, сирене, фарови и ротационо светло од пластике; поједини 
детаљи хромирани. Покреће се фрикционо и на гурање. 

број 398
Aутомобил excellent corned beef
Произвођач: ТN/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1969.
Дужина 9,5 cm, ширина 4 cm, висина 2,5 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно. 

број 401
Џип теренац
Произвођач: Itas/Made in Czechoslovakia/Češkoslovačka
Година производње: 1969.
Дужина 17 cm, ширина 8 cm, висина 8 cm.
Опис: Џип од пресованог лима, обојен у две боје; точкови и волан од 
пластике. Покреће са сатним механизмом на навијање.

број 400
Џип теренац
Произвођач: Itas/Made in Czechoslovakia/Чешкословачка
Година производње: 1969.
Дужина 17 cm, ширина 8 cm, висина 8 cm.
Опис: Џип од пресованог лима, обојен у три боје; точкови и волан од 
пластике. Покреће се фрикционо и на гурање. 
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број 403
Aутомобил formula one
Произвођач: Daiya/Terai Toys CO.LTD./Terai Shoten Tokyo/Made in Japan/
Jaпан
Година производње: 1969.
Дужина 32 cm, ширина 8 cm, висина 9,5 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена црвеном бојом; 
ентеријер и возач декорисани литографском техником; поједини детаљи 
хромирани; стакла од пластике. Погон на батерије.

број 402
Aутомобил Porche Carrera
Произвођач: Bandai/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1969.
Дужина 25 cm, ширина 9 cm, висина 7 cm.
Опис: Каросерија од пластике; ентеријер од обојеног пресованог лима, 
декорисаног литографском техником. Погон на батерије. 

број 405
Aутомобил mercedes Benz Police 
Произвођач: Ichimura Trade Mark/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1969.
Дужина 20 cm, ширина 7,5 cm, висина 7 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена зеленом и белом 
бојом; ентеријер декорисан литографском техником; точкови од пластике. 
Покреће се фрикционо и на гурање.

број 404
Aутомобил Germany car 44
Произвођач: ТN/Made in Јаpаn/Jaпан, 
Година производње: 1969.
Дужина 8 cm, ширина 4 cm, висина 2 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима; декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно. 
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број 407
Aутомобил Pure hard candy
Произвођач: ТN/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1969.
Дужина 9,5 cm, ширина 4 cm, висина 2,5 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно.

број 406
Aутомобил Police 
Произвођач: TN/Toys Nomura/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1969.
Дужина 38 cm, ширина 13 cm, висина 13 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена зеленом и 
белом бојом и декорисана литографском техником; ентеријер и полицајци 
декорисани литографском техником; поједини детаљи од пластике; точкови 
од гуме. Погон на батерије. 

број 409
Aутомобил Chevrolet Camaro
Произвођач: Bandai/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1970.
Дужина 23 cm, ширина 9 cm, висина 7,5 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена у лила боју, 
поједини детаљи хромирани; стакла и точкови од пластике. Погон на 
батерије. 

број 408
Aутомобил Special Caffe
Произвођач:ТN/Made in Јаpаn/Јапан
Година производње: 1969.
Дужина 9,5 cm, ширина 4 cm, висина: 2 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно.
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број 411
Џип 
Произвођач: Yonezawa/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1970.
Дужина 11,5 cm, ширина 6 cm, висина 7 cm.
Опис: Каросерија и кров џипа од обојеног пресованог лима; ентеријер и 
точкови од пластике. Покреће се мануелно. 

број 410
Аутомобил Ауто купе
Земља производње: СССР
Година производње: 1970.
Дужина 30 cm, ширина 13 cm, висина 9 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена зеленом бојом; 
кров, ентеријер и поједини делови од пластике. Покреће се преко сајле на 
окретање ручице. 

број 413
Aутомобил Porche martini
Произвођач: Taiyo/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1970.
Дужина 22 cm, ширина 10 cm, висина 7 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија и ентеријер декорисани 
литографском техником; гуме и стакла од пластике. Погон на батерије. 

број 412
Аутомобил Porche 914
Произвођач: Daiya/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1970.
Дужина 21 cm, ширина 9 cm, висина 7 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, каросерија и ентеријер 
декорисани литографском техником; точкови од пластике. Покреће се 
фрикционо и на гурање.
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број 415
Aутомобил ford mustang Sport car 5
Произвођач: T.P.S./Toplay Tokyo/Made in Japan/Јапан, 
Година производње: 1970.
Дужина 28 cm, ширина 11 cm висина 8,5 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија и ентеријер обојени и 
декорисани литографском техником; поједни детаљи хромирани; точкови 
од пластике и стакла. Погон на батерије. 

број 414
Aутомобил Sport car junior
Произвођач: Piko/Made in DDR/Источна Немачка 
Година производње: 1970.
Дужина 11 cm, ширина 5 cm, висина 4 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; кров и мотор од пластике. Покреће се фрикционо и на гурање. 

број 417
Aутомобил oldsmobile Toronado
Произвођач: Taiyo/Taiyo Kogyo Tokyo/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1970.
Дужина 24 cm, ширина 10 cm, висина 8 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена црвеном  бојом; 
ентеријер декорисан литографском техником; поједини детаљи хромирани; 
точкови од гуме; стакла и волан од пластике. Погон на батерије.

број 416
Aутомобил oldsmobile Toronado fire Chief
Произвођач: Taiyo/Taiyo Kogyo Tokyo/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1970.
Дужина 24 cm, ширина 10 cm, висина 8 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена црвеном и белом 
бојом, декорисан литографском техником; поједини детаљи хромирани; 
стакла, волан, ротација и точкови од гуме. Погон на батерије. 
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број 419
Aутомобил Police car P.D.
Произвођач: Made in Corea/Jужна Koреја
Година производње: 1970.
Дужина 23 cm, ширина 8,5 cm, висина 8 cm.
Опис: Каросерија и ентеријер од обојеног пресованог лима, декорисани 
литографском техником; стакла, точкови и сирене од пластике; поједини 
детаљи хромирани. Покреће се фрикционо и на гурање.

број 418
Aутомобил Police Highway Patrol
Произвођач: MT/Modern Toys/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1970.
Дужина 27 cm, ширина 10 cm, висина 11 cm.
Опис: Каросерија од пресованог лима, обојена у две боје и декорисана 
литографском техником; постоље, сирене, точкови и стакла од пластике; 
поједини детаљи хромирани. Погон на батерије. 

број 421
Aутомобил Формула 2
Земља производње: СССР
Година производње: 1970.
Дужина 9 cm, ширина 4 cm, висина 3 cm
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно.

број 420
Аутомобил mercedes Benz CW 133 Video ton
Произвођач: E.Flimlemez foreing/Made in Hungary/Maђарска
Година производње: 1970.
Дужина 18 cm, ширина 6 cm, висина 5,5 cm.
Опис: Каросерија од пластике обојене у три боје; точкови од гуме. Покреће 
се фрикционо и на гурање. 
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број 423
Аутомобил олдтајмер
Произвођач: Коvap/Made in Czechoslovakia/Чешкословачка
Година производње: 1970.
Дужина 13 cm, ширина 7 cm, висина 8 cm.
Опис: Aутомобил од пресованог лима, обојен у три боје: жуту, црвену и 
црну; поједини детаљи декорисани литографском техником. Покреће се 
сатним механизмом на навијање.

број 422
Aутомобил formula
Произвођач: Yonezawa/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1970.
Дужина 23,5 вcm, ширина 9,5 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена и декорисана 
литографском техником; возач од гуме. Покреће се фрикционо. 

број 425
Аутомобил хитне помоћи
Произвођач: E. Flim Lemez foreing/Made in Hungary/Mађарска
Година производње: 1970.
Дужина 11 cm, ширина 4,5 cm, висина 4 cm.
Опис: Аутомобил од пластике у једној боји; постоље од пресованог лима. 
Покреће се фрикционо и на гурање.

број 424
Aутомобил mercedes Benz Polizei
Произвођач: Ichimura/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1970.
Дужина 19,5 cm, ширина 7,5 cm, висина 6 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, обојен у две боје; ентеријер 
декорисан литографском техником; стакла, точкови и поједини детаљи од 
пластике. Покреће се фрикционо и на гурање. 
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број 427
Aутомобил formel 1 
Произвођач: M.S./Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1971.
Дужина 30 cm, ширина 13 cm, висина 7 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови и остали делови од пластике. Покреће се фрикционо и 
на гурање.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 426
Aутомобил mercedes Benz
Произвођач: Ichiko/Ichiko Kogyo Tokyo/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1971.
Дужина 26 cm, ширина 10 cm, висина 8 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена црвеном бојом; 
ентеријер декорисан литографском техником; поједини детаљи хромирани; 
стакла и волан од пластике; точкови од гуме. Покреће се фрикционо и на 
гурање. 

број 429
Пајац вози аутомобил 
Земља производње: СССР
Година производње: 1972.
Дужина 8,5 cm, ширина 4,5 cm, висина 2 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно. 

број 428

Aутомобил fiat 130

Произвођач: Mercury/Made in Italy/Италија
Година производње: 1971.
Дужина 10 cm, висина 3,5 cm, ширина 4 cm.
Опис: Аутомобил од метала; стакла од пластике, точкови од гуме. Покреће 
се мануелно.
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број 431
Сликар вози аутомобил 
Земља производње: СССР
Година производње: 1972.
Дужина 8,5 cm, ширина 4,5 cm, висина 2 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно. 

број 430
Aутомобил кабриолет јуниор
Произвођач: Piko/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1972.
Дужина 11 cm, ширина 5 cm, висина 4 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан лито-
графском техником; постоље и детаљи од пластике. Покреће се 
фрикционо и на гурање.

број 433
Aутомобил mercedes Benz Polizain
Произвођач: Taiyo/Taiyo Kogyo Tokyo/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1972.
Дужина 24 cm, ширина 9,5 cm, висина 8 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, декорисан литографском техником; 
каросерија обојена зеленом и белом бојом; поједини детаљи хромирани; 
стакла и ротација од пластике. Погон на батерије. 

број 432
Харлекин вози аутомобил 
Земља производње: СССР
Година производње: 1972.
Дужина 8,5 cm, ширина 4,5 cm, висина 2 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се мануелно. 
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број 435
Aутомобил Формула 1 спорт 3
Земља производње: СССР
Година производње: 1972.
Дужина 30 cm, ширина 14 cm, висина 8 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови и остали делови од пластике. Покреће се фрикционо и 
на гурање. 

број 434
Циркуски аутомобил Hi-Hi
Произвођач: Norma/Made in USSR/Украјина
Година производње: 1972.
Дужина 22,5 cm, ширина 15 cm, висина 14 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; постоље и точкови од пластике. Погон на батерије. 

број 437
Aутомобил Формула естониа
Произвођач: НОРМА/УССР/СССР
Година производње: 1972.
Дужина 16 cm, ширина 7 cm, висина 4 cm.
Опис: Аутомобил од пластике обојен у три боје; точкови од гуме. Покреће се 
фрикционо и на гурање. 

број 436
Aутомобил Формула 1 Спорт 5 
Земља производње: СССР
Година производње: 1972.
Дужина 30 cm, ширина 14 cm, висина 8 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; постоље, возач, мотор, точкови од пластике. Покреће се 
фрикционо и на гурање.
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број 439
Aутомобил ford mustang Sport
Произвођач: Daishin/Daishin Kogyo/Made in Japan/Јапан, 
Година производње: 1973.
Дужина 18 cm, ширина 7 cm, висина 5 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од гуме. Покреће се фрикционо и на гурање. 

број 438
Aутомобил ford mustang
Произвођач: Taiyo/Taiyo Koguo Tokyo/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1973.
Дужина 24 cm, ширина 10 cm, висина 8 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима; каросерија обојена црвеном бојом; 
ентеријер декорисан литографском техником; поједини детаљи хромирани; 
точкови од гуме и стакла; волан од пластике. Погон на батерије.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 441
Аутомобил 
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Jугославија
Година производње: 1974.
Дужина 10,5 cm, ширина 4 cm, висина 3,5 cm.
Опис: Аутомобил од пластике, обојен у светлоплаву боју; постоље од 
пресованог лима. Покреће се мануелно. 

број 440
Aутомобил – футуристичка студија
Произвођач: Taiyo/Taiyo Kogyo Tokyo/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1973.
Дужина 33 cm, ширина 12 cm, висина 10 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, каросерија обојена тамно црвеном 
– металик бојом; ентеријер и мотор декорисани литографском техником; 
поједини детаљи хромирани; стакла, поклопац мотора и волан од пластике. 
Погон на батерије.
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број 443
Aутомобил ferrari Race number 53
Произвођач: Piko/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1974.
Дужина 21,5 cm, ширина 10 cm, висина 5 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; браници и точкови од пластике. Покреће се фрикционо и на 
гурање. 

број 442
Аутомобил 
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1974.
Дужина 10,5 cm, ширина 4 cm, висина 3,5 cm.
Опис: Аутомобил од пластике, обојен у жуту боју; постоље од пресованог 
лима. Покреће се мануелно.

број 445
Aутомобил Wolkswagen 1500 Polizain
Произвођач: Modern Toys/masudaya/Masutoko K.K. Toy Factoru Tokyo/Made 
in Japan/Јапан
Година производње: 1973.
Дужина 25 cm, ширина 10 cm, висина 10 cm.
Опис: Аутомобил од пресованог лима, обојен црном и белом бојом; 
ентеријер  декорисан литографском техником; поједини детаљи од пластике; 
остали детаљи хромирани; точкови од гуме. Погон на батерије.

број 444
Аутомобил 
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1974.
Дужина 10,5 cm, ширина 4 cm, висина 3,5 cm.
Опис: Аутомобил од пластике, обојен у тамно-плаву боју; постоље од 
пресованог лима. Покреће се мануелно.
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број 447
Aутомобил lotus espirit 007
Произвођач: Corgi/Made in England/Енглеска
Година производње: 1977.
Дужина 11 cm, ширина 5 cm, висина 3 cm.
Опис: Аутомобил од метала; стакла и поједини детаљи од пластике. Покреће 
се мануелно.

број 446
Аутомобил релли 
Земља производње: СССР
Година производње: 1975.
Дужина 20 cm, ширина 8 cm, висина 7 cm.
Опис: Аутомобил од обојене пластике. Погон на батерије.

број 449
Aутомобил fiat Ritmo
Произвођач: Iтаs/Made in Czechoslovakia/Чешкословачка
Година производње: 1979.
Дужина 25 cm, ширина 10 cm, висина 9 cm.
Опис: Аутомобил од пластике обојене у четири боје. Покреће се фрикционо 
и на гурање.

број 448
Aутомобил mercedes Benz 280 Ge
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1979.
Дужина 34 cm, ширина 16 cm, висина 15 cm.
Опис: Џип од пластике обојен црвеном и црном бојом. Погон на батерије. 
У оригиналној фабричкој кутији.
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број 451
Aутомобил Volvo 245 Gl
Произвођач: Stahlberg/Made in Finland/Финска
Година производње: 1981.
Дужина 14 cm, ширина 8 cm, висина 6,5 cm.
Опис: Аутомобил од пластике. Покреће се мануелно.

број 450
Aутомобил yugo 45
Произвођач: Auro metal Subotica/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1981.
Дужина 6,5 cm, ширина 2,5 cm, висина 3 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног метала; стакла и точкови од пластике. 
Покреће се мануелно.

број 453
рампа са аутомобилом
Произвођач: Ichimura/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1961.
Дужина: 22 cm, ширина: 6,5 cm, висина: 12 cm.
Опис: Рампа и аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисани 
литографском техником; звоно од метала. Покреће се сатним механизмом 
на навијање.

број 452
Аутомобил mini Cooper
Произвођач: Burago Italy/Made in China/Кина
Година производње: 2008.
Дужина 15 cm, ширина 7 cm, висина 6,5 cm.
Опис: Каросерија од метала обојеног у две боје; ентеријер, стакла, точкови и 
поједини детаљи од пластике. Покреће се мануелно. 
У оригиналној фабричкој кутији.
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број 455
бензинска станица
Произвођач: Technofix/Made in Western Germany/Западна Немачка 
Година производње: 1963.
Дужина: 12,5 cm, ширина: 7,5 cm, висина: 5,5 cm.
Опис: Бензинска станица је комплетно израђена од пресованог лима, a 
потом урађена литографском техником.

број 454
бензинска станица
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Југославија
Година производње: 1963.
Дужина 12,5 cm, ширина 7 cm, висина 6,5 cm.
Опис: Бензинска станица од обојеног пресованог лима, декорисана 
литографском техником.

број 457
Воз композиција 
Произвођач: Vebmetallspielwaren Waimar/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1962.
Дужина 62 cm, ширина 4,5 cm, висина 7,5 cm.
Опис: Спољашњост локомотиве од пластике; ентеријер од метала; точкови 
на локомотиви и вагонима од пластике; вагони од обојеног пресованог 
лима, декорисани литографском техником. Покреће се сатним механизмом 
на навијање. 
У оригиналној фабричкој кутији.

број 456
Воз композиција
Произвођач: Veb metallspielwaren Waimar/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1961.
Дужина 50 cm, ширина 4,5 cm, висина 8 cm.
Опис: Воз и три вагона од обојеног пресованог лима; точкови од пластике; 
постоље шина од пресованог картона; шине од метала. Покреће се сатним 
механизмом на навијање. 
У оригиналној фабричкој кутији. 

ЖеЛеЗНиЦА



132

број 459
Воз са вагоном
Произвођач: E.Flim lemez/Made in Hungary/Мађарска
Година производње: 1968.
Дужина 19 cm, ширина 3 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Воз, вагон и пруга од обојеног пресованог лима, декорисани 
литографском техником. Покреће се сатним механизмом на навијање. 

број 458
Воз композиција
Произвођач: Marklin/Made in West Germany/Западна Немачка
Година производње: 1965.
Дужина 35 cm, ширина 3,5 cm, висина 5 cm.
Опис: Спољашност воза од пластике; ентеријер од метала; два вагона и 
шине од обојеног пресованог лима, декорисани литографском техником. 
Погон на струју преко трансформатора.

број 461
Возић
Произвођач: Tin trains/Made in India/Индија
Година производње: 1970.
Дужина 6 cm, ширина 2,5 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Возић од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; сатни механизам од метала. Покреће се сатним механизмом на 
навијање. 

број 460
Воз са два вагона
Произвођач: E.Flim lemez/Made in Hungary/Мађарска
Година производње: 1968.
Дужина 25 cm, ширина 3 cm, висина 6 cm.
Опис: Воз, вагони и пруга од обојеног пресованог лима, декорисан 
литографском техником. Покреће се сатним механизмом на навијање. 
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број 463
Парњача са вагоном
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Југославиja
Година производње: 1969.
Дужина 18 cm, ширина 4 cm, висина 5 cm.
Опис: Постоље локомотиве и вагона од метала; кућиште од пластике. Погон 
на струју.

број 462
Воз композиција
Произвођач: Lima/Made in Italy/Италија
Година производње: 1971.
Дужина 36 cm, ширина 3 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Воз и два вагона од пластике; точкови локомотиве и шине од метала. 
Погон на батерије.

број 465
Локомотива
Произвођач: E.Flimlemez/Made in Hungary/Мађарска
Година производње: 1968.
Дужина 26 cm, ширина 16 cm, висина 8,5 cm.
Опис: Локомотива од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником; точкови погона од пластике. Погон на батерије.

број 464
Локомотива са вагонима Western express 
Произвођач: TT/Made in Japan/Jапан 
Година производње: 1965.
Дужина 28 cm, ширина 3,5 cm, висина 5 cm.
Опис: Локомотива и точкови од пластике, вагони од пресованог лима, 
декорисани литографском техником. Покреће се сатним механизмом на 
навијање.
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број 467
Локомотива са вагоном
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Југославиja
Година производње: 1969.
Дужина 35 cm, ширина 4 cm, висина 5 cm. 
Опис: Постоље локомотиве и вагона од метала; кућиште од пластике. Погон 
на струју.

број 466
Локомотива  
Произвођач: TN/Made in Japan/Jапан 
Година производње: 1968.
Дужина 21 cm, ширина 6 cm, висина 13 cm.
Опис: Локомотива од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником; средњи димњак и точкови погона од пластике. Погон на батерије.

број 469
Дизел локомотива
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1969.
Дужина 11 cm, ширина 3,5 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Локомотива од пластике; спојнице од метала. Погон на струју преко 
трансформатора.

број 468
Дизел локомотива
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1969.
Дужина 16 cm, ширина 3,5 cm, висина 5 cm.
Опис: Локомотива од пластике; спојнице од метала. Погон на струју преко 
трансформатора.
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број 471
Локомотива me 684 
Произвођач: Me 684/Šangaj/Made in China/Кина
Година производње: 1970.
Дужина 30 cm, ширина 10 cm, висина 14 cm.
Опис: Локомотива од пресованог лима, декорисана литографском техником; 
средњи димњак и точкови погона од пластике. Погон на батерије.

број 470
Парњача
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Југославија
Година производње: 1969.
Дужина 9,5 cm, ширина 6 cm, висина 3,5 cm.
Опис: Постоље парњаче од метала; кућиште од пластике. Погон на струју.

број 473
Воз Train ме-066
Произвођач: Made in China/Кина
Година производње: 1966.
Дужина 43 cm, ширина 8 cm, висина 14 cm.
Опис: Воз од обојеног пресованог лима, декорисан литографском техником; 
поједини детаљи од пластике; поједини детаљи хромирани. Погон на 
батерије.

број 472
Воз Great western
Произвођач: М.Т./Моdern toys/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1962.
Дужина 46 cm, ширина 10 cm, висина 14 cm.
Опис: Воз од обојеног пресованог лима, декорисан литографском техником; 
један димњак од пластике. Погон на батерије.
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број 475
Воз Silver mountain
Произвођач: М.Т./Моdern toys/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1968.
Дужина 40 cm, ширина 7,5 cm, висина 13 cm.
Опис: Воз од обојеног пресованог лима, декорисан литографском техником; 
глава возовође од гуме. Погон на батерије.

број 474
Воз overland express
Произвођач: М.Т./Моdern toys/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1968.
Дужина 29 cm, ширина 7 cm, висина 12 cm.
Опис: Воз од обојеног пресованог лима, декорисан литографском техником; 
два димњака од пластике. Погон на батерије.

број 477
Воз Arrow express
Произвођач: SKK/Made in Korea/Јужна Кореја
Година производње: 1970.
Дужина 33 cm, ширина 7 cm, висина 13 cm.
Опис: Воз од обојеног пресованог лима, декорисан литографском техником; 
поједини детаљи од пластике. Погон на батерије.

број 476
Воз Western
Произвођач: М.Т./Моdern toys/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1968.
Дужина 33 cm, ширина 10 cm, висина 16 cm.
Опис: Воз од обојеног пресованог лима, декорисан литографском техником; 
један димњак од пластике. Погон на батерије.
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број 479
Вагон цистерна 
Произвођач: Kleinbahn/Made in Austria/Аустрија
Година производње: 1968.
Дужина 10 cm, ширина 3 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Вагон од пластике; спојнице од метала. Погон на струју преко 
трансформатора.

број 478
Воз Train mf 170
Произвођач: Made in China/Кина
Година производње: 1972.
Дужина 27 cm, ширина 6 cm, висина 10 cm.
Опис: Воз од обојеног пресованог лима, декорисан литографском техником; 
поједини детаљи од пластике. Погон на батерије за осветљење, покреће се 
фрикционо и на гурање. 
У оригиналној фабричкој кутији.

број 481
Теретни вагон 
Произвођач: Kleinbahn/Made in Austria/Аустрија
Година производње: 1968.
Дужина 12 cm, ширина 3 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Вагон од пластике; спојнице од метала. Погон на струју преко 
трансформатора.

број 480
Теретни вагон
Произвођач: Kleinbahn/Made in Austria/Аустрија
Година производње: 1968
Дужина 12,5 cm, ширина 9,5 cm, висина 5 cm.
Опис: Вагон од пластике; спојнице од метала. Погон на струју преко 
трансформатора.
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број 483
Путнички вагон 
Произвођач: Kleinbahn/Made in Austria/Аустрија
Година производње: 1968.
Дужина 12 cm, ширина 3 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Вагон од пластике; спојнице од метала. Погон на струју преко 
трансформатора.

број 482
Теретни вагон 
Произвођач: Kleinbahn/Made in Austria/Аустрија
Година производње: 1968.
Дужина 9,5 cm, ширина: 3 cm, висина: 4,5 cm.
Опис: Вагон од пластике; спојнице од метала. Погон на струју преко 
трансформатора.

број 485
Путнички вагон – четворoосовински
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1969.
Дужина 22 cm, ширина 3,5 cm, висина 5 cm.
Опис: Вагон од пластике; спојнице од метала. Погон на струју преко 
трансформатора.

број 484
Путнички вагон за спавање
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1969.
Дужина 18 cm, ширина 3,5 cm, висина 5 cm.
Опис: Вагон од пластике; спојнице од метала. Погон на струју преко 
трансформатора.
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број 487
Вагон плато 
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1970.
Дужина 19 cm, ширина 3,5 cm, висина 1,5 cm.
Опис: Вагон раван, без ограде, од пластике; спојнице од метала. Погон на 
струју преко трансформатора.

број 486
Вагон за стоку 
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1969.
Дужина 17,5 cm, ширина 3,5 cm, висина 5 cm.
Опис: Вагон од пластике; спојнице од метала. Погон на струју преко 
трансформатора.

број 489
Вагон цистерна 
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1970.
Дужина 17,5 cm, ширина 3,5 cm, висина 5,5 cm.
Опис: Вагон од пластике; спојнице од метала. Погон на струју преко 
трансформатора.

број 488
Поштански вагон 
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1970.
Дужина 10 cm, ширина 3,5 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Вагон од пластике; спојнице од метала. Погон на струју преко 
трансформатора.
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број 491
Вагон за службено особље
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1971.
Дужина 11,5 cm, ширина 3.5 cm, висина 5 cm.
Опис: Вагон од пластике; спојнице од метала. Погон на струју преко 
трансформатора.

број 490
Вагон хладњача
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1970.
Дужина 17,5 cm, ширина: 3,5 cm, висина: 5 cm.
Опис: Вагон од пластике; спојнице од метала. Погон на струју преко 
трансформатора.

број 493
Спојнице за шине
Произвођач: Atlas tool co./Made in USA/Сједињене Америчке Државе
Година производње: 1959.
Дужина 11 cm, ширина 0,3 cm, висина 0,2 cm. 
Опис: Спојнице шина од месинга. 
У оригиналној фабричкој кутији. 

број 492
Теретни вагон за превоз контејнера 
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1971.
Дужина 17,5 cm, ширина 3,5 cm, висина 3 cm.
Опис: Вагон од пластике; спојнице од метала. Погон на струју преко 
трансформатора.
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број 494
криве шине
Произвођач: Fleischmann/Made in Western Germany/Западна Немачка
Година производње: 1963.
Дужина 22 cm, ширина 3 cm, висина 0,5 cm.
Опис: Шине од месинга; прагови шина од пластике. Покреће се мануелно. 
У оригиналној фабричкој кутији.

број 497
ресторан 
Произвођач: Kibri/Made in West Germany/Западна Немачка
Година производње: 1972.
Дужина 28 cm, ширина 11,5 cm, висина 10 cm.
Опис: Ресторан са екстеријером од вишебојне пластике.

број 496
Трафо
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Југославија 
Година производње: 1970.
Дужина 12,5 cm, ширина 8 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Кућиште трафоа од пластике. Погон на струју.

број 495
Трансформатор 
Произвођач: Marklin/Made in 
West Germany/Западна Немачка
Година производње: 1965.
Дужина 12,5 cm, ширина 9,5 cm, 
висина 5 cm.
Опис: Трансформатор од 
метала; прекидач од пластике. 
Погон на струју. 
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број 499
Аутомобил 
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Југославија 
Година производње: 1970.
Дужина 6,5 cm, ширина 2,5 cm, висина 2 cm.
Опис: Аутомобил од метала; стакла од пластике. Покреће се мануелно. 

број 500
камион
Произвођач: Viking/Made in Western Germany/Западна Немачка
Година производње: 1965.
Дужина 8 cm, ширина 2,5 cm, висина 2,5 cm.
Опис: Камион од вишебојне пластике. Покреће се мануелно.

број 498
Замак
Произвођач: Faller/Made in West 
Germany/Западна Немачка
Година производње: 1971.
Дужина 13 cm, ширина 10 cm, 
висина 12 cm.
Опис: Замак са екстеријером од 
вишебојне пластике.

број 501
CAffe
Произвођач: Faller/Made in West 
Germany/Западна Немачка
Година производње: 1971.
Дужина 10 cm, ширина 10 cm, 
висина 9 cm.
Опис: Ресторан – кафе од 
вишебојне пластике. 
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број 505
Пиратски брод
Произвођач: Modern toys/Made 
in Japan/Јапан
Година производње: 1962.
Дужина 33 cm, ширина 10 cm, 
висина 32 cm.
Опис: Пиратски брод од 
обојеног пресованог лима, 
декорисан литографском 
техником; јарбол, застава, 
ограда, кормило и фигуре људи 
од пластике. Погон на батерије.
У оригиналној фабричкој 
кутији.

број 504
Ванбродски мотор johnson 
Произвођач: KO/Made in Japan/
Јапан
Година производње: 1955.
Дужина 6 cm, висина 3 cm, 
висина 14 cm.
Опис: Ванбродски мотор од 
метала, обојен у зелену боју; 
поједини детаљи никловани. 
Погон на батерије.

број 503
Праоница аутомобила
Произвођач: Faller/Made in Germany/Немачка
Година производње: 1991.
Дужина 39 cm, ширина 9,6 cm, висина 6,5 cm.
Опис: Праоница аутомобила од вишебојне пластике. 
У оригиналној фабричкој кутији. 

број 502
место за сакупљање секундарних сировина
Произвођач: Faller/Made in Germany/Немачка
Година производње: 1991.
Дужина 23,6 cm, ширина 21,8 cm, висина 10,7 cm.
Опис: Место за сакупљање секундарних сировина од вишебојне пластике. 
У оригиналној фабричкој кутији. 

ПЛоВиЛА
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број 507
Сигурносни брод Safety boat
Произвођач: Haji/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1966.
Дужина 15 cm, ширина 12 cm, висина 7 cm.
Опис: Постоље, стакло и капа возача брода од пластике; горњи део брода 
и возач од обојеног пресованог лима, декорисани литографском техником. 
Покреће се фрикционо и на гурање. 

број 508
речни чамац
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1968.
Дужина 29 cm, ширина 4 cm, висина 10 cm.
Опис: Модел чамца од дрвене балзе, за састављање и бојење (ванбродски 
мотор се одвојено куповао). Погон на батерије.

број 509
Cruiser 
Произвођач: MS 881/Šangaj/Made in China/Кина
Година производње: 1970.
Дужина 20 cm, ширина 8 cm, висина 8,5 cm.
Опис: Горњи део крузера од обојеног пресованог лима, декорисан 
литографском техником; доњи део од пластике; поједини детаљи 
хромирани. 

број 506
Ванбродски мотор 
Utombordsmotor
Произвођач: Mehanotehnika 
Izola/Made in Jugoslavija/
Југославија
Година производње: 1966.
Дужина: 6 cm, ширина: 11 cm, 
висина: 4 cm.
Опис: Ванбродски мотор од 
пластике; носач мотора од 
метала. Погон на батерије.
У оригиналној фабричкој 
кутији.
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број: 511
Aвион Тurbo plan 32
Произвођач: Gunther flug-spiele/Made in West Germany/Западна Немачка
Година производње: 1962.
Дужина 20 cm, ширина 45 cm, висина 3 cm.
Опис: Од пвц пластике обојене у три боје: црвену, жуту и плаву; ојачана 
крила од метала. Покреће се пуштањем најлонског гајтана према ветру. 
У оригиналној фабричкој кутији.

број: 512
Авион U S A f
Произвођач: S2/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1967.
Дужина 15,5 cm, ширина 16 cm, висина 5 cm.
Опис: Од обојеног пресованог лима, декорисан литографском техником; 
точкови од пластике. Покреће се фрикционо и на гурање.

број 510
брод
Произвођач: МF 538/Šangaj/Made in China/Кина
Година производње: 1971.
Дужина 13 cm, ширина: 5 cm, висина 4 cm.
Опис: Брод од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се фрикционо и на гурање.

ЛеТеЛиЦе
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број: 514
Авион World airlines
Произвођач: S2/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1967.
Дужина 15,5 cm, ширина 16 cm, висина 5 cm.
Опис: Од обојеног пресованог лима, декорисан литографском техником; 
точкови од пластике. Покреће се фрикционо и на гурање.

број: 513
Авион PAN Am 727 
Произвођач: Ichimura/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1967.
Дужина 19 cm, ширина 16 cm, висина 5 cm.
Опис: Од обојеног пресованог лима, декорисан литографском техником; 
точкови од пластике. Покреће се фрикционо и на гурање.

број: 516
Авион intercontinental C A – i l S
Земља производње: СССР
Година производње: 1968.
Дужина 35 cm, ширина 30 cm, висина 9 cm.
Опис: Од пресованог лима, декорисан литографском техником; поједини 
детаљи од пластике. Покреће се фрикционо и на гурање.

број: 515
Хеликоптер Rettungsdienst 
Произвођач: TM/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1968.
Дужина: 36 cm, ширина: 8,5 cm, висина: 15 cm.
Опис: Од обојеног пресованог лима, декорисан литографском техником, 
поједини детаљи урађени од пластике. Погон на батерије. 
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број: 518
Хеликоптер Police
Произвођач: MTU/Made in Korea/Јужна Кореја
Година производње: 1969.
Дужина 20 cm, ширина 6 cm, висина 9 cm.
Опис: Од обојеног пресованог лима, декорисан литографском техником; 
поједини детаљи од пластике. Покреће се сатним механизмом на навијање.

број: 517
Хеликоптер
Произвођач: MF 110/Šangaj/Made in China/Kina
Година производње: 1969.
Дужина 33 cm, ширина 9 cm, висина 14 cm.
Опис: Од обојеног пресованог лима, декорисан литографском техником; 
поједини детаљи од пластике. Покреће се фрикционо и на гурање.

број: 520
Авион Boeing 747
Произвођач: S2/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1970.
Дужина 9 cm, ширина 9,5 cm, висина 4 cm.
Опис: Од обојеног пресованог лима, декорисан литографском техником; 
точкови од пластике. Покреће се фрикционо и на гурање.

број: 519
Авион Cesna f-ral
Произвођач: Joustra/Made in France/Француска
Година производње: 1969.
Дужина 30 cm, ширина 37 cm, висина 11 cm.
Опис: Од пресованог лима, декорисан литографском техником; кабина, 
елисе и точкови од пластике. Покреће се фрикционо и на гурање.
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број: 522
Авион N 875 k Beech Craft
Произвођач: Toy junior/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1972.
Дужина 34 cm, ширина 35 cm, висина: 16,5 cm.
Опис: Од пластике и од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником. Погон на батерије. 

број: 521
Авион PAN Am 747 
Произвођач: Haji/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1970.
Дужина 36 cm, ширина 33 cm, висина 14 cm.
Опис: Горњи део од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; доњи део од пластике. Погон на батерије.  

рАДНА ВоЗиЛА и мАШиНе

број 524
Ватрогасни камион 
Произвођач: Dinky Toys Meccano/Made in France/Француска
Година производње: 1958.
Дужина 16 cm, ширина 4 cm, висина 5 cm.
Опис: Возило од метала, обојено у две боје; мердевине од обојеног 
пресованог лима; точкови од гуме. Покреће се мануелно. 
У оригиналној фабричкој кутији. 

број 523
Шлепер за превоз аутомобила 
Произвођач: Матchbox/Мade in England/Енглеска
Година производње: 1957.
Дужина 20 cm, ширина 3,5 cm, висина 6 cm.
Опис: Камион од метала, обојен у две боје; стакла и точкови од пластике. 
Покреће се мануелно. 
У оригиналној фабричкој кутији.
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број 526
багер
Произвођач: Technofix/Made in Western Germany/Западна Немачка
Година производње: 1960.
Дужина 22 cm, ширина 10 cm, висина 15 cm.
Опис: Багер од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; недостаје кашика багера. Покреће се сатним механизмом на 
навијање.

број 525
камион са приколицом
Произвођач: D B G М/Made in Wеsтеrn Germany/Западна Немачка
Година производње: 1959.
Дужина 15,5 cm, ширина 5,5 cm, висина 5 cm.
Опис: Камион и приколица од обојеног пресованог лима, кабина камиона 
декорисана литографском техником; приколица обојена у црвену боју; 
точкови од гуме. Покреће се фрикционо и на гурање.

број 528
Трактор
Произвођач: Ertl com./Made in USA/Сједињене Америчке Државе
Година производње: 1960.
Дужина 14 cm, ширина 20 cm, висина 18,5 cm.
Опис: Трактор од метала; поједини детаљи од пластике; точкови од гуме. 
Покреће се мануелно.

број 527
кран са кашиком 
Произвођач: Gama/Made in 
Western Germany/Западна 
Немачка
Година производње: 1960.
Дужина 40 cm, ширина 12 cm, 
висина 12 cm.
Опис: Стуб, кашика и постоље 
од обојеног пресованог лима; 
кабина од пластике; гусенице од 
гуме. Покреће се мануелно са 
три ручице. 



150

број 530
камион Симка
Произвођач: Dinky toys Meccano/Made in France/Француска
Година производње: 1961.
Дужина 13 cm, ширина 4 cm, висина 5 cm.
Опис: Камион од метала, обојен у жуту боју; на сандуку штампана реклама; 
точкови од гуме. Покреће се мануелно. 
У оригиналној фабричкој кутији.

број 529
камион цистерна за превоз горива 
Произвођач: Dinky Toys Meccano/Made in France/Француска
Година производње: 1961.
Дужина 17 cm, ширина 4 cm, висина 4 cm.
Опис: Камион цистерна од метала, обојен у тамно црвену боју; на цистерни 
штампана реклама; точкови од пластике. Покреће се мануелно. 
У оригиналној фабричкој кутији.

број 532
булдожер
Произвођач: М.S./Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1962.
Дужина 28 cm, ширина 14 cm, висина 11,5 cm.
Опис: Булдожер од пресованог лима, обојен у црвену боју; поједини делови 
декорисни литографском техником; поједини детаљи хромирани; гусенице 
од гуме. Погон на батерије.

број 531
камион Симка са приколицом
Произвођач: Dinky toys Meccano/Made in France/Француска
Година производње: 1962.
Дужина 12 cm, ширина 4,5 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Камион од метала, обојен у две боје; точкови од гуме. Покреће се 
мануелно. 
У оригиналној фабричкој кутији.
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број 534
Трактор 
Произвођач: Аsahi/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1963.
Дужина 20 cm, ширина 11 cm, висина 9 cm.
Опис: Трактор од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; возач од гуме; поједини детаљи хромирани. Погон на батерије.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 533
Аутобус Deuтsches fernsehen
Произвођач: Аlps/Аlps Shојi Lтd.Токyо/Made in Јаpаn/Jaпан
Година производње: 1963.
Дужина 23 cm, ширина 7 cm, висина 7 cm.
Опис: Аутобус од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; поједини детаљи хромирани; ротација и стакла од пластике; 
точкови од гуме. Погон на батерије.

број 536
кран 
Произвођач: Јоustra/Made in France/Француска
Година производње: 1965.
Дужина 53 cm, ширина 11 cm, висина 22 cm.
Опис: Кран од пресованог лима обојен у плаву боју; постоље од пластике, 
обојено у плаву и црвену боју. Покреће се окретањем ручице.

број 535
булдожер
Произвођач: Ichimura/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1963.
Дужина 24 cm, ширина 11 cm, висина 16 cm.
Опис: Булдожер и возач од обојеног пресованог лима, декорисани 
литографском техником; гусенице од гуме. Погон на батерије.
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број 538
камион 
Произвођач: М.S./Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1965.
Дужина 10 cm, ширина 4 cm, висина 5 cm.
Опис: Камион од пресованог лима, обојен у зелену боју; приколица 
декорисана литографском техником; цирада обојена у сиву боју. Покреће се 
фрикционо и на гурање.

број 537
камион кипер
Произвођач: М.S./Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1965.
Дужина 10 cm, ширина 4 cm, висина 5 cm.
Опис: Камион кипер од пресованог лима, обојен у црвену и жуту боју. 
Покреће се фрикционо и на гурање.

број 539
kамион са приколицом
Произвођач: М.С./Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1965.
Дужина 10 cm, ширина 4 cm, висина 5 cm.
Опис: Камион од пресованог лима, обојен у зелену боју; приколица 
декорисна литографском техником. Покреће се фрикционо и на гурање.

број 540
Ваљак за асфалт
Произвођач: KDN/Kovo družstvo 
nachod/Made in Czechoslovakia/
Чешкословачка
Година производње: 1966.
Дужина 21 cm, ширина 10.5 cm, 
висина 13 cm.
Опис: Ваљак од обојеног 
пресованог лима, декорисан 
литографском техником. 
Покреће се сатним механизмом 
на навијање.
У оригиналној фабричкој 
кутији.
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број 542
Доставно возило за пероне железничке станице
Произвођач: Gama/Made in Western Germany/Западна Немачка
Година производње: 1968.
Дужина 15 cm, ширина 7 cm, висина 11 cm.
Опис: Возило од пресованог лима, обојено у три боје, точкови од гуме, возач 
од метала. Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 541
Трактор са приколицом
Произвођач: КDN/Czechoslovakia/Чешкословачка
Година производње: 1968.
Дужина 36 cm, ширина 8 cm, висина 8 cm.
Опис: Трактор и приколица од обојеног пресованог лима, декорисани 
литографском техником. Точкови од гуме и пластике. Покреће се сатним 
механизмом на навијање.

број 544
камион кипер
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1969.
Дужина 12,5 cm, ширина 4,5 cm, висина 5 cm.
Опис: Возило од пластике, обојено у три боје: браон, белу и црну. Покреће 
се мануелно. 

број 543
медицински комби
Произвођач: Е.FLIM LEMEU foreing/Made in Hungary/Мађарска
Година производње: 1968.
Дужина 16 cm, ширина 6.5 cm, висина 7 cm.
Опис: Комби од пластике; точкови од гуме. Покреће се фрикционо и на 
гурање.
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број 546
камион са приколицом
Произвођач: Itas/Czechoslovakia/Чешкословачка
Година производње: 1969.
Дужина 23 cm, ширина 8 cm, висина 8 cm.
Опис: Кабина камиона од пластике; ентеријер од обојеног пресованог лима, 
декорисан литографском техником; точкови од пластике и гуме. Покреће се 
фрикционо и на гурање.

број 545
Аутобус
Произвођач: М.F. 992 Šаngaj/Made in China/Кина
Година производње: 1969.
Дужина 11,5 cm, ширина 8 cm, висина 8 cm.
Опис: Аутобус од пресованог лима, обојен у црвену металик боју; ентеријер 
декорисан литографском техником; точкови од пластике. Покреће се 
фрикционо и на гурање.

број 548
камион са приколицом
Произвођач: Made in China/Кина
Година производње: 1969.
Дужина 17 cm, ширина: 6,5 cm, висина 6 cm.
Опис: Возило од пресованог лима, декорисано литографском техником; 
точкови од гуме и пластике. Покреће се фрикционо и на гурање. 

број 547
Ватрогасно возило
Произвођач: непознат, Made in West Germany/Западна Немачка
Година производње: 1969.
Дужина 10 cm, ширина 5 cm, висина 6 cm.
Опис: Возило од обојеног пресованог лима, декорисано литографском 
техником. Покреће се мануелно. 
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број 550
комби 
Земља производње: СССР
Година производње: 1970.
Дужина 9 cm, ширина 4,5 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Комби од обојеног преованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од пластике. Покреће се фрикционо и на гурање.

број 549
Путнички комби
Произвођач: КИЕВ/СССР
Година производње: 1970.
Дужина 12 cm, ширина 4,5 cm, висина 5 cm.
Опис: Каросерија од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником; ентеријер и точкови од пластике. Покреће се фрикционо и на 
гурање. 

број 552
камион са дизалицом
Произвођач: MF 214/Šangaj/Kina/Кина
Година производње: 1970.
Дужина 16 cm, ширина 7 cm, висина 6,5 cm.
Опис: Камион и дизалица од обојеног пресованог лима, декорисаног 
литографском техником; точкови и постоље приколице од обојене пластике. 
Покреће се фрикционо и на гурање.

број 551
камион шлепер Tracteur avec remorque
Произвођач: Joustra/Мade in France/Француска
Година производње: 1970.
Дужина 51 cm, ширина 11 cm, висина 14 cm.
Опис: Кабина камиона од пресованог лима обојена у три боје: окер, светло 
плава и црвена; ентеријер декорисан литографском техником; приколица, 
точкови и ограда од пластике. Покреће се сатним механизмом на навијање. 
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број 554
Аеродромско доставно возило
Земља производње: СССР
Година производње: 1973.
Дужина 10 cm, ширина 5,5 cm, висина 7,5 cm.
Опис: Возило од обојеног пресованог лима, декорисано литографском 
техником; детаљи и точкови од пластике. Покреће се фрикционо и на 
гурање.

број 553
камион са краном
Произвођач: Игра/Czechoslovakia/Чешкословачка
Година производње: 1972.
Дужина 16 cm, ширина 6 cm, висина 10 cm.
Опис: Камион од пресованог лима, обојен у црвену боју, точкови и кабина 
од пластике. Покреће се фрикционо и на гурање. 

број 556
булдожер
Произвођач: Tonka/USA/Сједињене Америчке Државе
Година производње: 1975.
Дужина 11 cm, ширина 6 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Возило од пресованог лима обојеног у црвену боју; постоље и 
седиште од обојене пластике; гусенице од гуме.

број 555
камион Trans world air lines
Произвођач: T.T./Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1973.
Дужина 9,5 cm, ширина 4 cm, висина 5 cm.
Опис: Кабина и точкови од пластике; сандук и постоље од обојеног 
пресованог лима, сандук декорисан литографском техником. Покреће се 
фрикционо и на гурање.
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број 558
Шлепер
Произвођач: Nulint corp/Made in USA/Сједињене Америчке Државе
Година производње: 1978.
Дужина 63 cm, ширина 11,5 cm, висина 17 cm.
Опис: Камион шлепер од пресованог лима, обојен у белу боју; налепнице 
и детаљи од пластике обојене у сребрну боју. Покреће се фрикционо и на 
гурање.

број 557
камион шлепер
Произвођач: Tonka/USA/Сједињене Америчке Државе
Година проиводње: 1975.
Дужина 18 cm, ширина 6 cm, висина 5 cm.
Опис: Кабина камиона од пресованог лима обојеног у црвену боју; 
приколица жуте боје, стакла, точкови и ентеријер од пластике. Покреће се 
мануелно.

број 560
камион за мешање бетона 
Произвођач: Piko mechanik/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1979.
Дужина 30 cm, ширина 13 cm, висина 22 cm.
Опис: Возило од пластике, обојено у четири боје: зелену, црну, плаву и жуту, 
црвену и жуту. Покреће се мануелно. 

број 559
камион за ђубре 
Произвођач: Piko mechanik/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1979.
Дужина 35 cm, ширина 13 cm, висина 10 cm.
Опис: Возило од пластике. обојено у четири боје: зелену, црну, плаву и жуту. 
Покреће се мануелно. 
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број 561
Поштанско возило
Произвођач: Piko/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1980.
Дужина 10 cm, ширина 5 cm, висина 6 cm.
Опис: Возило од обојеног пресованог лима, каросерија и ентеријер 
декорисани литографском техником; стакла и гуме од пластике. Покреће се 
фрикционо и на гурање.

ВоЈНе игрАчке и орУЖЈе
број 563
Немачки војник
Земља проиводње: Germany/
Немачка
Година производње: 1936.
Дужина 3,5 cm, ширина 2 cm, 
висина 7 cm.
Опис: Фигура од олова, ручно 
обојена. 

број 562
Француски војник
Произвођач: Elastolin Lineol/
Germany/Немачка
Година производње: 1930.
Дужина 4 cm, ширина 2 cm, 
висина 8 cm. 
Опис: Фигура од композитног 
материјала, ручно обојена. 
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број 565
Немачки морнар
Произвођач: Elastolin Lineol/
Germany/Немачка
Година производње: 1942.
Дужина 3,5 cm, ширина 2 cm, 
висина 9 cm.
Опис: Фигура од композитног 
материјала, ручно обојена. 

број 564
Немачки војник
Произвођач: Elastolin Lineol/
Germany/Немачка
Година производње: 1940.
Дужина 4 cm, ширина 2 cm, 
висина 7,5 cm.
Опис: Фигура од композитног 
материјала, ручно обојена. 

број 566
Немачки војник – рањеник
Произвођач: Elastolin Lineol/
Germany/Немачка
Година производње: 1942.
Дужина 6,5 cm, висина 1 cm, 
ширина 2 cm.
Опис: Фигура од композитног 
материјала, ручно обојена. 

број 567
Аутомобил војне полиције
Произвођач: Tip and Cо/Wеsтеrn Gеrmаny/Западна Немачка
Година производње: 1955.
Дужина 18 cm, ширина 6 cm, висина 6 cm.
Опис: Аутомобил од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; поједини делови хромирани. Покреће се фрикционо и на гурање.
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број 569
Тенк
Произвођач: Gama/Made in U.S. zone Western Germany/Западна Немачка 
(америчка зона)
Година производње: 1958. 
Дужина 10 cm, ширина 5 cm, висина 5 cm.
Опис: Тенк од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником, гусенице од гуме. Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 568
Војно ракетно возило м С 58
Произвођач: Моdern Toys/Ака Маsyтоку/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1958.
Дужина 22 cm, ширина 12 cm, висина 17 cm.
Опис: Возило од обојеног пресованог лима, декорисано литографском 
техником; гусенице од гуме. Погон на батерије. 

број 751
Пиштољ
Земља производње: СССР
Година производње: 1960.
Дужина 20,5 cm, ширина 1 cm, висина 11,5 cm
Опис: Пиштољ од пресованог лима, обојен у црну боју. 

број 570
Тенк
Произвођач: Dinky toys Meccano/Made in France/Француска
Година производње: 1960.
Дужина 9 cm, ширина 4 cm, висина 3,5 cm.
Опис: Тенк од метала, обојен у војно зелену боју; точкови од пластике. 
Покреће се мануелно.
У оригиналној фабричкој кутији.
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број 573
Војни камион
Произвођач: Dinky toys Meccano/Made in France/Француска
Година производње: 1960.
Дужина 9 cm, ширина 3,5 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Војни камион од метала обојеног у зелену боју, цирада од пластике 
обојена у зелену боју; точкови од гуме, Покреће се мануелно. 
У оригиналној фабричкој кутији.

број 572
Пиштољ са две цеви
Земља производње: СССР
Година производње: 1960.
Дужина 19 cm, ширина 2,5 cm, висина 10 cm.
Опис: Пиштољ од пресованог лима, обојен у црну боју. 

број 575
Топ хаубица
Произвођач: Dinky tous Meccano/Made in France/Француска
Година производње: 1960.
Дужина 14 cm, ширина 4,5 cm, висина 6 cm.
Опис: Топ хаубица од метала, обојен у војно зелену боју; точкови од 
пластике. Покреће се мануелно. 
У оригиналној фабричкој кутији.

број 574
Војни камион
Произвођач: Dinky toys Meccano/Made in France/Француска
Година производње: 1960.
Дужина 14 cm, ширина 4,5 cm, висина 5,5 cm.
Опис: Камион од метала, обојен у војно зелену боју; гуме од пластике. 
Покреће се мануелно. 
У оригиналној фабричкој кутији. 
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број 577
Противавионски тенк 
Произвођач: Ingap Padova/Made in Italy/Италија
Година производње: 1960.
Дужина 17 cm, ширина 5 cm, висина 7,5 cm.
Опис: Тенк од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од гуме и пластике. Покреће се фрикционо и на гурање.

број 576
Војно санитетско возило
Произвођач: Dinky toys Meccano/Made in France/Француска
Година производње: 1960.
Дужина 9 cm, ширина 3 cm, висина 4 cm.
Опис: Возило од метала, обојено у војно зелену боју; точкови од гуме. 
Покреће се мануелно. 
У оригиналној фабричкој кутији. 

број 579
Војни џип
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1962.
Дужина 12 cm, ширина 6 cm, висина 6 cm.
Опис: Џип од пресованог лима, обојен у три боје: војно зелена, браон и бела; 
точкови од пластике и гуме. Покреће се фрикционо и на гурање. 

број 578
Тенк U.S. ARmy
Произвођач: M.T./Mоdеrn Tоys/Aка Mаsутокy/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1962.
Дужина 19 cm, ширина 10 cm, висина 12 cm.
Опис: Тенк од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од гуме; поједини детаљи израђени од пластике. Погон 
на батерије. 
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број 581
Тенк 
Произвођач: Gama D.R.G.M./Western Germany/Западна Немачка
Година производње: 1964.
Дужина 13 cm, ширина 8 cm, висина 8 cm.
Погон: Сатни механизам или на навијање
Опис: Тенк од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; гусенице од гуме. Покреће се сатним механизмом на навијање. 

број 580
Војни џип
Произвођач: M.T./Mоdеrn Tоys/Aка Mаsутокy/Made in Јаpаn/Jaпан
Година производње: 1964.
Дужина 27 cm, ширина 11 cm, висина 16 cm.
Опис: Џип од обојеног пресованог лима; каросерија обојена у зелену и белу 
боју; фарбана; ентеријер и точкови декорисани литографском техником; 
војник од гуме. Погон на батерије.

број 583
Тенк м 60
Произвођач: A-one ltd/Asakusa toy ltd/Tokyo/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1964.
Дужина 11,5 cm, ширина 6,5 cm, висина 5 cm.
Опис: Тенк од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником. Покреће се фрикционо и на гурање. 

број 582
Противавионски тенк мТ 180
Произвођач: Механотехника Изола/Југославија
Година производње: 1964.
Дужина 15,5cm, ширина 8,5 cm, висина 6,5 cm.
Опис: Тенк од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од гуме и пластике. Покреће се фрикционо и на гурање. 
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број 585
Tеnk м-35
Произвођач: Yone/Yonezawa/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1964.
Дужина 21 cm, ширина 12 cm, висина 12 cm.
Опис: Тенк од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником, цев од пластике; војник од гуме. Погон на батерије. 

број 584
Tеnk m 
Произвођач: A-оnе Lтd/Asаkуsа тоy Lтd Тоkyо/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1964.
Дужина 8 cm, ширина 6 cm, висина 5 cm.
Опис: Тенк од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; Точкови од гуме. Покреће се фрикционо и на гурање. 

број 587
Војни камион са приколицом
Произвођач: М.S. Gnom/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1965.
Дужина 17,5 cm, ширина 4 cm, висина 5 cm.
Опис: Камион и приколица од обојеног пресованог лима, декорисани 
литографском техником. Покреће се мануелно. 

број 586
Војни камион са кантином
Произвођач: М.S. Gnom/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1965.
Дужина 16 cm, ширина 4 cm, висина 4 cm.
Опис: Камион и кантина од обојеног пресованог лима, декорисаног 
литографском техником. Покреће се мануелно.
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број 589
Тенк ме-060
Произвођач: МЕ 435/Šangaj/Made in China/Кина
Година производње: 1967.
Дужина 16 cm, ширина 10 cm, висина 11 cm. 
Опис: Тенк од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; гусенице од гуме; поједини детаљи и кућиште за батерије од 
пластике. Погон на батерије.

број 588
Војни камион са топом
Произвођач: М.S. Gnom/Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1965.
Дужина 18,5 cm, ширина 4 cm, висина 4 cm.
Опис: Камион, приколица и топ од обојеног пресованог лима, декорисани 
литографском техником. Покреће се мануелно. 

број 591
Тенк X 60
Произвођач: S.Y. Yоnеyа/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1968.
Дужина 15 cm, ширина 8 cm, висина 8 cm.
Опис: Тенк од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; точкови од гуме. Покреће се сатним механизмом на навијање.

број 590
руски војници – други светски рат
Земља производње: СССР
Година производње: 1967.
Дужина 2 cm, ширина 2 cm, висина 6 cm.
Опис: 8 фигура војника; ливено од олова.
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број 593
Пиштољ No-5
Произвођач: Yаchiо TrаdеMаrк/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1970.
Дужина 23 cm, ширина 2 cm, висина 10 cm.
Опис: Пиштољ од пресованог лима и пластике, обојен у маслинасто зелену 
боју; дршка пиштоља декорисана литографском техником. На притискање 
окидача избацује варнице. 

број 592
Војни џип
Произвођач: Gama/Made in Wеsтеrn Germany/Западна Немачка
Година производње: 1970.
Дужина 8 cm, ширина 4 cm, висина 3 cm.
Опис: Џип од метала; точкови од пластике. Покреће се мануелно. 

број 595
руски војни шлепер за превоз тенкова
Земља производње: СССР
Година производње: 1970.
Дужина 20 cm, ширина 4 cm, висина 3 cm.
Опис: Војни шлепер од метала; точкови од пластике. Покреће се мануелно.

број 594
руски војни камион са топом
Земља производње: СССР
Година производње: 1970.
Дужина 3,5 cm, ширина 3,5 cm, висина 3 cm.
Опис: Камион и топ од метала; точкови од пластике. Покреће се мануелно.
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број 597
Војни камион 
Произвођач: Мehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1970.
Дужина 11 cm, ширина 4 cm, висина 4 cm.
Опис: Камион од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; сандук од пластике. Покреће се фрикционо и на гурање.

број 596
мали тенк
Произвођач: МF 074/Šangaj/Made in China/Кина
Година производње: 1970.
Дужина 10 cm, ширина 5 cm, висина 6 cm.
Опис: Тенк од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником. Покреће се фрикционо и на гурање.

број 599
руски самоходни топ
Земља производње: СССР
Година производње: 1970.
Дужина 8 cm, ширина 4,5 cm, висина 2,5 cm.
Опис: Топ од метала; точкови од пластике. Покреће се мануелно.

број 598
руска амфибија
Земља производње: СССР
Година производње: 1970.
Дужина 8 cm, ширина 4,5 cm, висина 3 cm.
Опис: Амфибија од метала, точкови од пластике. Покреће се мануелно.
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број 601
Тенк 121
Произвођач: KDN/Kovo družsтvо nachod/Made in Czechoslovakia/
Чешкословачка
Година производње: 1971.
Дужина 23 cm, ширина 11 cm, висина 11 cm.
Опис: Тенк од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; поједини детаљи од пластике и дрвета; цев тенка хромирана. 
Покреће се сатним механизмом на навијање. 
У оригиналној фабричкој кутији. 

број 600
Војни камион са рефлектором
Произвођач: Мehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1970.
Дужина 11 cm, ширина 4 cm, висина 4 cm.
Опис: Камион од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником. Покреће се фрикционо и на гурање.

број 603
Топ
Произвођач: Mehanotehnika Izola/Made in Jugoslavija/Југославија
Година производње: 1972.
Дужина 18,5 cm Ширина 8,5 cm, висина 7,5 cm.
Опис: Топ од пресованог лима, обојен у војно зелену боју; точкови од гуме. 
Покреће се мануелно. 

број 602
Амерички војници – Други светски рат 
Произвођач: Deeтаil/Made in England/Енглеска
Година производње: 1972.
Дужина 4 cm, ширина 2 cm, висина 5,5 cm.
Опис: 14 фигура војника од обојене пластике на постољу од метала. 
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број 605
Пиштољ Rogers
Произвођач: Univerzal F.V.M./Made in Italy/Италија
Година произодње: 1972.
Дужина 23 cm, ширина 11,5 cm.
Опис: пиштољ од метала обојеног у црну и златну боју, са називом модела, 
произвођача, земље порекла и стилизованим флоралним мотивима у 
плитком рељефу. Дршка обложена пластиком обојеном у браон боју; ударна 
игла помично повезана са окидачем и буренцетом за каписле. 
У оригиналној фабричкој кутији.

број 604
Немачки војници војници – Други светски рат 
Произвођач: Dеетаil/Made in England/Енглеска
Година производње: 1972.
Дужина 4 cm, ширина 2 cm, висина 5,5 cm.
Опис: 15 фигура војника од обојене пластике на постољу од метала. 

број 607
Тенк р р - 05
Произвођач: Itas/Made in Czechoslovakia/Чешкословачка
Година производње: 1973.
Дужина 20 cm, ширина 11,5 cm, висина 9 cm.
Опис: Каросерија од пресованог лима, обојена у војно зелену боју, 
декорисана литографском техником; гусенице од гуме; осовине од пластике. 
Погон на батерије.

број 606
руско ракетно возило
Земља производње: СССР
Година производње: 1973.
Дужина 9 cm, ширина 4 cm, висина 4 cm.
Опис: Возило од метала; точкови од пластике. Покреће се мануелно.
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број 609
руско борбено возило
Земља производње: СССР
Година производње: 1974.
Дужина 12 cm, ширина 4,5 cm, висина 4,5 cm.
Опис: Борбено возило од метала; точкови од пластике. Покреће се 
мануелно.

број 608
британски падобранци – Други светски рат
Произвођач: Airfix/Made in England/Енглеска
Година производње: 1974.
Кутија: дужина 14 cm, ширина 2,5 cm, висина: 11,5 cm.
Опис: 41 фигура војника од ливене пластике обојене у зелену боју. 
У оригиналној фабричкој кутији.

број 611
Немачки војници – Други светски рат 
Произвођач: Tamiya/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1980.
Дужина 17 cm, висина 2,5 cm, ширина 15,5 cm.
Опис: 2 фигуре војника од обојене пластике.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 610
руско борбено возило
Земља производње: СССР
Година производње: 1975.
Дужина: 15,5 cm, ширина: 6 cm, висина: 5 cm.
Опис: Борбено возило од метала,точкови од пластике. Покреће се мануелно.
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СВемирСке игрАчке

број 612
Немачки војник – Други светски рат
Произвођач: Tamiya/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1980.
Дужина 17 cm, висина 2,5 cm, ширина 15,5 cm.
Опис: Фигура од обојене пластике.
У оригиналној фабричкој кутији.

број 613
Астронаут
Произвођач: Bandai/Made in 
Japan/Jaпан
Година производње: 1962.
Дужина 4 cm, ширина 5 cm, 
висина 14 cm.
Опис: Тело астронаута од 
обојеног пресованог лима, 
декорисано литографском 
техником; глава и руке од гуме; 
ноге од пластике. Погон на 
батерије.
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број 615
Свемирско возило Apollo space craft
Произвођач: Аlps/Made in Japan/Jaпан
Година производње: 1966.
Дужина 23 cm, ширина 9 cm, висина 11 cm.
Опис: Свемирско возило од обојеног пресованог лима, декорисано 
литографском техником; поједини детаљи од пластике. Погон на батерије. 

број 614
Свемирска ракета са астронаутом
Произвођач: МФ – 742/Šangaj/Made in China/Кина
Година производње: 1962. 
Дужина 32 cm, ширина 10 cm, висина 12 cm.
Опис: Свемирска ракета од обојеног пресованог лима,  декорисана 
литографском техником; астронаут и точкови од гуме. Покреће се 
фрикционо и на гурање.

број 616
Свемирска ракета са астронаутом који снима камером
Произвођач: Ме 777/Šangaj/Made in China/Кина
Година производње: 1966.
Дужина 32 cm, ширина 10 cm, висина 17 cm.
Опис: Свемирска ракета од обојеног пресованог лима, декорисана 
литографском техником;  астронаут  од гуме; камера и мотори од пластике. 
Погон на батерије. 

број 617
робот птица
Произвођач: Yоnе/Yоnеzаwа/
Made in Japan/Јапан
Година производње: 1966.
Дужина 5 cm, ширина 6 cm, 
висина 10 cm.
Опис: Тело робота од 
пресованог лима декорисаног 
литографском техником;  руке 
од пластике. Покреће се сатним 
механизмом на навијање.
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број 618
Свемирски пиштољ
Произвођач:  Т.Т./Made in Japan/Јапан
Година производње: 1966.
Дужина 24 cm, ширина 3 cm, висина 12 cm.
Опис: Пиштољ од пластике и обојеног пресованог лима, декорисан 
литографском техником. На притискање избацује варнице. 

број 620
робот са зупчаницима
Произвођач: Taiyo/Made in 
Japan/Јапан
Година производње: 1968.
Дужина 10 cm, ширина 10 cm, 
висина 37 cm.
Опис: Тело робота од 
пресованог лима обојеног у 
црну боју;  детаљи декорисани 
литографском техником;  руке 
и ноге од пластике; поједини 
детаљи хромирани. Погон на 
батерије.

број 619
Свемирска ракета
Произвођач: Intercosmos/СССР
Година производње: 1967.
Дужина 10 cm, ширина 6 cm, 
висина 40 cm.
Опис: Ракета од обојеног 
пресованог лима декорисана 
литографском техником; 
точкови од гуме. Покреће 
се сатним механизмом на 
навијање.

број 621
Свемирска летелица U.S.A.f. Gemini  X-5
Произвођач: М.Т./Modern toys/Aka Masutoku/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1968.
Дужина 24 cm, ширина 10 cm, висина 11 cm.
Опис: Свемирска летелица од обојеног пресованог лима,  декорисана 
литографском техником; астронаут од гуме; поједини делови од пластике; 
поједини детаљи хромирани. Погон на батерије. 



174

број 623
Свемирска летилица x-5
Произвођач: М.Т./Мodern Toys/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1968.
Дужина 22 cm, ширина 22 cm, висина 13 cm.
Опис: Летелица од пластике и пресованог лима декорисаног литографском 
техником. Погон на батерије.

број 624
Свемирски тркач
Произвођач: Т.Н./Toys Nomura/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1968.
Дужина 15 cm, ширина 10 cm, висина 9 cm.
Опис: Свемирско возило од пластике и обојеног пресованог лима, 
декорисан литографском техником. Погон на батерије.

број 625
Звучни робот
Произвођач: S.H./Made in Japan/
Јапан
Година производње: 1969.
Дужина 8,5 cm, ширина 9 cm, 
висина 16 cm.
Опис: Робот од пластике обојене 
у четири боје; притискањем 
на покретне типке производи 
звуке. Погон на батерије. 
У оригиналној фабричкој 
кутији.

број 622
Свемирска летелица AX 1
Произвођач: Piko mechanik/
Made in DDR/Источна Немачка
Година производње: 1968.
Дужина 23 cm, ширина 23 cm, 
висина 10 cm.
Опис: Летелица од пластике 
обојене у четири боје. Погон на 
батерије. 
У оригиналној фабричкој 
кутији.
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број 627 
Свемирски брод Apollo
Произвођач: М.T./Modern Toys/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1969. 
Дужина 26 cm, ширина 17 cm, висина 18 cm. 
Опис: Летелица од обојеног пресованог лима, декорисана литографском 
техником; глава астронаута од гуме. Погон на батерије. 

број 626
Свемирско возило мали Луноход
Земља производње: СССР
Година производње: 1969.
Дужина 10 cm, ширина 9 cm, висина 9 cm.
Опис: Свемирско возило од обојеног пресованог лима и пластике, ентеријер 
декорисан литографском техником. Покреће се сатним механизмом на 
навијање.

број 628
месечев брод
Произвођач: МФ 102/Šangaj/Made in China/Кина
Година производње: 1969.
Дужина 27 cm, ширина 7 cm, висина 6 cm.
Опис: Месечев брод од обојеног пресованог лима, декорисан литографском 
техником; делови од гуме; поједини детаљи хромирани. Покреће се 
фрикционо и на гурање. 

број 629
робот са антенама
Земља производње: СССР
Година производње: 1970.
Дужина 5 cm, ширина 6 cm, 
висина 16 cm.
Опис: Робот од пластике обојене 
у три боје. Покреће се сатним 
механизмом на навијање.
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број 633
камион са рампом за ракету
Земља производње: СССР
Година производње: 1971.
Дужина 14 cm, ширина 4 cm, 
висина 14 cm.
Опис: Камион и ракета од 
пластике обојене у четири боје. 
Покреће се мануелно.

број 630
Свемирски тенк
Произвођач: М.Т./Modern Toys/Aka Masutoku/Made in Japan/Јапан
Година производње: 1970.
Дужина 21 cm, ширина 10 cm, висина 12 cm.
Опис: Свемирски тенк од обојеног пресованог лима, декорисан 
литографском техником; астронаут од гуме. Погон на батерије. 

број 631
Свемирско возило intercosmos 
Земља производње: СССР
Година производње: 1970.
Дужина 27 cm, ширина 16 cm, 
висина 15 cm.
Опис: Свемирско возило од 
обојене пластике; гусенице од 
гуме. Погон на батерије. 

број 632
Свемирски ауто
Земља производње: СССР
Година производње: 1971.
Дужина 23 cm, ширина 12 cm, висина 13 cm.
Опис: Свемирски ауто од пластике. Погон на батерије. 



177

број 634
робот 
Земља производње: СССР
Година производње: 1971.
Дужина 4 cm, ширина 5 cm, 
висина 9 cm.
Опис: Робот од једнобојне 
пластике и метала. Покреће 
се сатним механизмом на 
навијање.

број 637
Свемирско возило Луноход
Произвођач: МЛП/Минск/СССР
Година производње: 1973.
Дужина 22 cm, ширина 15 cm, 
висина 16 cm.
Опис: Основа возила од 
обојеног пресованог лима 
декорисаног литографском 
техником; остали делови од 
пластике и гуме. Погон на 
батерије. 
У оригиналној фабричкој 
кутији.

број 635
Свемирски пиштољ
Земља производње: СССР
Година производње: 1972.
Дужина: 24 cm, ширина: 4 cm, висина 11 cm.
Опис: Пиштољ од метала декорисан  литографском техником; цев пиштоља 
од пластике. На притискање избацује варнице. 

број 636
Свемирски брод Space boat
Произвођач: МЕ 780/Šangaj/Made in China/Кина
Година производње: 1972.
Дужина 19 cm, ширина 19 cm, висина 15 cm.
Опис: Свемирски брод од обојеног пресованог лима,  декорисан 
литографском техником; возач од гуме; поједини детаљи од пластике. Погон 
на батерије.
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број 641
робот forcebot 3366
Произвођач: Botoy/Made in 
Hong Kong/Хонг Конг
Година производње: 1985.
Дужина 9 cm, ширина 6 cm, 
висина 20 cm.
Опис: Робот од пластике обојене 
у пет боја. Погон на батерије. 

број 640
робот 2002 модел - б
Произвођач: Nеw bright/Made in 
Hong Kong/Хонг Конг
Година производње: 1984.
Дужина 11 cm, ширина 8 cm, 
висина 27 cm.
Опис: Робот од пластике обојене 
у три боје. Погон на батерије. 

број 638
Свемирско возило Луноход
Произвођач: МЛП/Минск/СССР
Година производње: 1974.
Дужина 22 cm, ширина 15 cm, висина 16 cm.
Опис: Свемирско возило од обојеног пресованог лима; основа возила 
декорисана литографском техником; остали делови од пластике и гуме. 
Погон на батерије. 

број 639
Ванземаљац
Произвођач: МЕ 210/Šangaj/
Made in China/Кина
Година производње: 1974.
Дужина 3 cm, ширина 4 cm, 
висина 8,5 cm.
Опис: Ванземаљац од 
пресованог лима обојеног у 
пет боја. Покреће се сатним 
механизмом на навијање.
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број 642
робот
Произвођач: Nikko/Japan/Made 
in China/Кина
Година производње: 1985.
Дужина 12 cm, ширина 10 cm, 
висина 16 cm.
Опис: Робот од пластике у три 
боје. Погон на батерије. 
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