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Број:1-41/19 

Датум: 28.08.2019.год. 

 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ 

124/12,14/15 и 68/15) Извештаја Комисије за јавну набаку број 15-04-9/19 од 

27.08.2019. године, директор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, 

доноси: 

 

ОДЛУКУ 

 о додели уговора 

 

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, као наручилац, у поступку 

јавне набавке бр 02/19, чији је предмет радови-конзерваторско 

рестаураторски радови на санацији, адаптацији, конзервацији, 

реконструкцији и промени намене Бибићеве куће у Меленцима, уговор  

додељује групи понуђача Заједничка понуда групе понуђача- водећи члан 

групе понуђача „Декорат“ ДОО Београд, Благајска 13, матични број 

17416383, ПИБ 101149635, број рачуна 330-4012461-15 Credit Agricole banka 

Srbija a.d., члан групе понуђача:Орнамент-инвестинжењеринг , Београд, 

Ребеке Вест 102, матични број  07547549 ПИБ 100027506, рачун бр  330-

4001079-20 Credit Agricole banka, члан групе понуђача: Nikovic company doo 

из Београда, Вељка Дугошевића 29а, матични број 17195140, ПИБ 100287733. 

 

 

Образложење 

 

Наручилац је дана 15.07.2019. године донео одлуку о покретању отвореног 

поступка  за јавну набавку радова-конзерваторско рестаураторски радови 

на санацији, адаптацији, конзервацији, реконструкцији и промени намене 

Бибићеве куће у Меленцима. 

  



Процењена вредност набавке је  6.038.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

За наведену јавну набавку наручилац је дана  23.07.2019. године објавио 

позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки, интернет 

страници  и Порталу службених гласила Републике Србије. 

  

Рок за достављање понуда био је 23.08.2019. године до 10,00 часова.  

 

Рок за достављање понуда је продужен дана 15.08.2019. године, из разлога 

што је вршена измена конкурсне документације 8 и мање дан пре 

отварање понуде. 

 Нови рок за достављање понуда је 26.08.2019. године до 10,00 часова.  

  

До истека рока за подношење понуда, до 26.08.2019. године до 10,00 

часова, на адресу наручиоца поднета је једна понуда. 

 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је 

приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

 

У извештају о стручној оцени понуда број  15-04-9/19 од 27.08.2019. 

године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:  

Подаци о јавној набавци: радови - конзерваторско рестаураторски 

радови на санацији, адаптацији, конзервацији, реконструкцији и промени 

намене Бибићеве куће 

Редни број јавне набавке у плану 1.3.1 

Процењена вредност јавне набавке је 6.038.000,00  динара без ПДВ-а 

Критеријум за избор: економски најповољнија понуда.Елементи 

критеријума- 80 пондера цена и 20 пондера рок за реализацију радова.  

Основни подаци о понудама и понуђачима: 

  

                                                          
Ред бр. Број под којим 

је понуда 

заведена 

Назив или шифра 

понуђача 

Датум пријема  сат 

1. Наш број 118-

1/19 

Њихов број 031 

од 23.08.2019. 

 

Заједничка понуда 

групе понуђача- 

водећи члан групе 

понуђача 

„Декорат“ ДОО 

Београд, Благајска 

13, матични број 

26.08.2019. 9,30 



17416383, ПИБ 

101149635, број 

рачуна 330-

4012461-15 Credit 

Agricole banka 

Srbija a.d. 

Члан групе 

понуђача: 

Орнамент-

инвестинжењеринг 

, Београд, Ребеке 

Вест 102, матични 

број  07547549 

ПИБ 100027506, 

рачун бр  330-

4001079-20 Credit 

Agricole banka,  

 члан групе 

понуђача Nikovic 

company doo из 

Београда, Вељка 

Дугошевића 29а, 

матични број 

17195140, ПИБ 

100287733 

 

Закључак Комије за јавне набавке 

 
1. Комисија констатује да су понуђачи поднели следећу понуду:  

Редни 

број 

Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

Назив понуђача Понуђена 

цена 

Рок за 

реализацију 

1. Наш број 

118-1/19 

Њихов 

број 031  

 

Група 

понуђача- 

носилац посла 

ДОО 

„Декорат“ ДОО 

Београд, 

Благајска 13, 

матични број 

17416383, ПИБ 

101149635, број 

 

Цена  без 

ПДВ-а 

5.999.435,10 
динара 

ПДВ 

1.199.887,02 
динара, 

 укупна цена 

са ПДВ-ом 

Рок  за извођење 

радова 39  радних  

дана 



рачуна 330-

4012461-15 

Credit Agricole 

banka Srbija a.d. 

  

7.199.322,12 
динара. 

Остали 

услови: 

гарантни рок 

2 године, рок 

важења 

понуде 30 

дана од дана 

отварања 

понуде, рок за 

плаћање- 30 

дана  од дана 

испостављања 

фактуре 

уплатницом 

на ручун 
 

Констатује се да је група понуђача приложила Споразум о заједничком 

извршењу јавне набавке. Споразум су овериле све три чланице групе 

понућача. Заводи број код доо „ Орнамент инвестинжењеринг“  553/2019 од 

08.08.2019.  Заводни број код доо Nikovic сompany“ је 188/2019 од 08.08.2019. 

године: Заводни број код Декорат д.о.о. је  022/2019 од 08.08.2019.године.   

2. Достављени доказу о исуњености услова: Комисија, након прегледа 

понуде констатује да је понуђач доставито све  доказе о испуњености 

обавезних услова, тражених у  конкурсној документацији и то: 

-Изјава Декорат доо из Београда, Благајска 13, број 030 од 25.08.2019,   да 

испуњава услове из члана 75 став 1 тачка 1-4 ЗЈН и да су уписани у Регистар 

понуђача под бројем 174216383,  

- Копија Решења АПР од 26.12.2016. о усвајању захтева за регистрацију 

Декорат доо.и Решење о измени овог решења бро 12.12.2017. године. 

-Изјава Niković Company doo Вељка Дугошевића бр 29Б, Београд, број 

201/2019 од 21.08.2019,  да испуњава услове из члана 75 ЗЈН и да је уписано у 

Регистар понуђача под бројем 17195140 

- Решење АПР за Niković Company doo о упису у регистар понуђача од  

27.09.2013 гиодине 

- Изјава Орнамент- инвестинжењеринг доо, Београд,  Ребеке ВБест 102 број 

587/2019 од 21.08.2019 године,  да испуњава услове из члана 75 ЗЈН и да је 

уписан у регистар понуђача под бројем 07547579, 



-Решење АПР од 27.09.2013 године о пријави  уписа понуђача, 

-Споразум  о заједничком извршењу предметне  јавне набавке, закључен 

између  сва три члана групе понуђача, потписан  дана 08.08.2019. године. 

- Копије оверених потписа овлашћених лица за сва три члана групе понуђача,  

- Образац понуде број 031 од 23.08.2019. из ког се види да се ради о 

заједничкј понуди  и подаци о члану носиоцу групе  понуђача  „Декорант“  

доо Београд, Благајска 13, матични број 17416383, ПИБ 101149635, рачун  

330-4012462-15 Credit Аgricole банка,  

-Образац података  учесницима заједничке понуде попуњен,  

- Предмер и предрачун попуњен и оверен ,  

-Попуњен образац 5.1. опис предмета набавке , 

-Модел уговора попуњен и оверен,  

-Образац трошкова припреме понуде оверен, без трошкова, 

-Изјава о независној понуди оверена од стране сва три члана групе понуђача, 

-Образац  изјаве о поштовању обавеза из члана 75 ЗЈН оверен од стране сва 

три члана групе понуђача,  

-Меница број АЦ 5471670 оверена од стране носиоца групе понуђача са 

Захтевом за регистрацију  менице издате дана 21.08.2019 од стране Credit 

Аgricole банке. 

Докази о испуњености додатних услова: 

Као један од додатних услова, у смислу члана 76 ЗЈН, тражено је да је 

понуђач у претходне три године 2018, 2017, и 2016 изводио радове на обнови  

најмање 2  објекта који су споменици културе и да су у изведене радове били 

укључени радови на крову и фасадерски радови, као и да вредност тих радова 

износи најмање 7.000,000,00 динара без ПДВ-а.   

Група понуђача је доставила следећу  референц листу:  

1.Црква Пресвете Богородице у Липолисту ( споменик културе), вредност у 

динарима 3.561.350,00 динара са ПДВ-ом ,  са окончаном ситуацијом  и 

копијом уговора; анекс уговора за исти објекат ( односи се на продужење 

рока). Радови који се односе на зидарске, лимарке и  молерско-фарбарске 

радове. 

2. Комплекс Старо село, Сирогојно( споменик културе од изузетног значаја), 

вредност радова 4.987.990,00 динара без ПДВ-а 5.985.588,00 са ПДВ-ом, са 

окончаном ситуацијом  и копијом уговора. Радови се односе на 

кровопокривачке радове. 

3. Уговор о извођењу радова на реконструкцији храма Ваведења Пресвете 

Богородице у Славковици ( споменик културе од великог значаја)  у износу 

од 9.083.040,00  динара са ПДВ-ом, окончаном ситуациом број 035/2017 и 

копијом уговора. Радови се односе на зидарске радове, тесарске радове, 

лимарске радове, столарске радове, браварске радове. 



4.  Радови на замени, санацији кровне конструкције и постављање фасаде на 

пословном објекту Пореске управе- Филијале  Стара Пазова ( споменик 

културе од великог значаја) у вредности од 4.948.511,10 динара, са 

окончаном ситуацијом  и копијом уговора. Радови фасадерски, ликорезачки, 

покривачки, лимарски, молерско-фарбарски, столарски. 

5. Црква Св Димитрија (Харишева капела),   у износу од 13. 472.924,90 

динара без ПДВ-а 16. 167.509,16 динара са ПДВ-ом, са уговором. Објекат је 

споменик културе. Радови  су фасадерски, ликорезачки, лимарски, молерско-

фарбарски. 

Комисија констатује да је понуђач доказао да испуњава тражени услов.  

- Кадровски капацитети- изјава „Декорат инжењеринга“  доо да група 

понуђача испуњава услове у погледу тржених кадровских капацитета:  

1. Велимир Ратковић диа лиценца 400 Г507 12 

2. Денис Опалић диа   лиценца 400 Ј295 15 

3. Тихомир Стошић уверење о положеном стручном испиту из области 

заштите од пожара  07 бр152-1-270/12 од 20.02.2012. 

- Запослени : 

1. Зоран Веселиновић  уверење о раду на висини, уговор и пријава на 

обавезно осигурање 

2. Дражен Сабо  уверење о раду на висини, уговор и пријава на обавезно 

осигурање 

3. Горан Божин  уверење о раду на висини, уговор и пријава на обавезно 

осигурање 

4. Зоран Милић  уверење о раду на висини, уговор и пријава на обавезно 

осигурање 

5. Невенко Вујанић  уверење о раду на висини, уговор и пријава на 

обавезно осигурање 

6. Драган Кнежевић  уверење о раду на висини, уговор и пријава на 

обавезно осигурање 

7. Бора Смиљковић  уверење о раду на висини, уговор и пријава на 

обавезно осигурање 

8. Златко Веселиновић  уговор о раду и пријава на обавезно осигурање 

9. Милан Халас  уговор о раду и пријава на обавезно осигурање 



10. Станимир Јовић уговор о раду и пријава на обавезно осигурање 

11. Жива Мунћан  уговор о раду и пријава на обавезно осигурање 

12. Бранко Милорадовић  уговор о раду и пријава на обавезно осигурање 

За безбедност и здравље на раду, Сас-безбедност, заштита, координација, 

приложен уговор  и лиценца за Марко Алексов предузетник ,  Славица 

Алексов, Ангел Алексов. Копије Одлука свих чланова групе понуђача о 

ангажовању ове агенције за пружање услуга безбедности и заштите на раду.  

Комисија констатује да је понуђач доказао да испуњава услове у погледу 

тражених кадровских капацитета. 

Технички капацитети:  Отпремницу Wyoming doo издату Орнамент- 

инвестинжењерингу  за цевну скелу од 13.02.2017.године и пописну листу 

Niković Company doo  о поседовању скеле. 

 Комисија констатује да је понуђач доказао да испуљава услова да поседује 

скелу  у дужини од најмање 500 м.  

Сертификати:  

- ISO 9001   издату Орнамент инвестинжењерингу, са роком важења до 

10.09.2021. 

-Сертификат ISO140001 издат Орнамент инвестинжењерингу, са роком 

важења до 10.09.2021,  

-Сертигфикат OHSAS 18001 издат Орнамент инвестинжњењерингу, са роком 

важења до 10.09.2021 

-Сертификат ISO/IEC27001 са рoком важења до 12.06.2022, 

-Сертификат ISO 50001, са роком важења до 27.06.2020. 

  

Комисија констатује да је понуђач испунио услове у погледу тражених 

сертификата.  

 

Пристигла понуда је благовремена, одговарајућа и прихватљива. На основу 

тога, комисија је предложола  директору да се групи понуђача, чији је 

носилац „Декорат“ доо из Београда, понуди уговор о извођењу радова на 

Бибићевој кући.  

 

Директор Завода за заштиту споменика културе Зрењанин прихватио је 

предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније понуде, и донео 

одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.  



 

 

 


