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ЗАВОД  ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКАКУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 
Трг др Зорана Ђинђића 1Зрењанин,  www.zrenjaninheritage.com, spomkultzr@gmail.com 

ПИБ: 103255037, Жиро-рачун: 840-857664-61, Тел/факс: 023-564 366 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

Број:1-37/18 

Датум: 04.10.2018.  

 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ 124/12,14/15 и 

68/15) Извештаја Комисије за јавну набаку  бр 15-6-10/18 од 02.10.2018. 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 

мале вредности бр 03/18, чији је предмет услуга штампања каталога за потребе организовања 

изложбе „ Јанош Пањи градитељ Великог Бечкерека“ са постављањем и уклањањем  

изложбе, уговор  додељује „Birograf comp“ d.o.o.Атанасије Пуље 22,  Земун, Београд, 

матични број  20282088, ПИБ 105007638, број рачуна 160-276309-14 код Банка Интеса.  

 

Уговор са изабраним понуђачем потписаће се у року од 8 дана од дана протека рока   за 

подношење захтева за заштиту права.  

 

Образложење 

 

Наручилац је дана 13.09.2018. године донео одлуку о покретању поступка   јавне 

набавке мале вредности, предмет набавке услуге штампања  каталога „ Јанош Пањи 

градитељ Великог Бечкерека“. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана  19.09.2018. године објавио позив за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници www 

zrenjaninheritag.com. Рок за достављање  понуда је био 01.10.2018. године до 9,00 

часова.  

До истека рока за подношење понуда, до 01.10.2018. године до 9,00 часова, на адресу 

наручиоца стигле  су три понуде. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај и доставила га директору. 

У извештају о стручној оцени понуда број  15-6-10/18 од 02.10.2018. године, Комисија 

за јавне набавке је констатовала следеће:  

Подаци о јавној набавци: услуга штампања каталога„ Јанош Пањи градитељ Великог 

Бечкерека“ за потребе организовања изложбе, са услугом постављања и уклањања 

поставке.  

Редни број јавне набавке у плану 1.2.2. 

Процењена вредност јавне набавке је 200.000,00 динара без ПДВ-а 
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Критеријум за избор: најнижа понуђена цена. 
 

Услови из члана 75.и 76.  ЗЈН ( додатни услови): Поред обавезних услова понуђач је 

дужад да достави као додатни услов и доказ да је последње године пре расписивања 

набавке (2017 обухвата и део 2018 до дана расписивања позива) извршио најмање 

једну услугу штампања каталога из области градитељског наслеђа, са припремом и 

опремом саме изложбе. Као доказ треба доставити референтни узорак каталога и 

уговоре о штампању, односно рачун о извршеној услузи.  

Основни подаци о понудама и понуђачима: 

 

Редни 

број 

Број под 

којим је 

заведена 

Назив и шифра понуђача.    Датум пријема  сат 

1 Наш број 111-

1/18 

Њихов број 

157 од 

26.09.2018 

Birograf comp doo,  Атанасије 

Пуље 22, Земун -Београд 

28.09.2018. 10,50 

2. Наш број 112-

1/18 

 СР за компјутерске послове и 

пословне активности PC Centar 

Magus Петар Лацмановић 

предузетник, Зрењанин, 

Гимназијска 8 

01.10.2018 8,10 

3. Наш број 113-

1/18 

Њихов број 

10/18 

СР „Дигинет“, Зрењанин, Ђуре 

Јакшића 14 

01.10.2018. 

 

 

 

9,00 

 

 

 

 
 

1. Након  прегледа понуда  ради израде стручног извештаја, констатујемо следеће:  

Понуде које су одбијене и разлози за одбијање: 

1. 

Број понуде Назив понуђача  

Наш број 112-1/18 

 

PC centar Magus, Зрењанин, 

Гимназијска 8, ПИБ 

100655589, матични број 

554094112, број рачуна 355-

1001367-20 Војвођанска 

банка, овлашћено лице 

Петар Лацмановић 

Понуђач је доставио следећу 

документацију:- фотокопију АПР 

из које се види да је активан и са 

које се чита матични број;   страну 

11 конкурсне докуметације на којој 

је заокружено да наступа 

самостално; страну 12 конкурсне 

докуметације-непопуњену;-образац 

понуде попуњен;-опис предмета 

набавке попуњен, потписан и 

оверен;-образац структуре цене са 

упутством како да се попуни-
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попуњен, потписан и оверен; 

понуђена цена 179.400 диинара без 

ПДВ-а 215.280 динара са ПДВ-ом, 

рок за извршење 14 дана; -образац 

трошкова припреме понуде-

попуњен оверен и потписан; -

образац изјаве о независној 

понуди-потписан, и оверен; изјава 

понуђача о испуњености услова из 

ЗЈН –попуњен, оверен и потпуисан; 

Уверење РС Министарства 

финансија од 24.09.2018. да су 

измирене  пореске обавезе;  

Докази да изпуњава услове из 

члана 76 ЗЈН:  

-ЦД на коме се налази ЦД са 

каталогом Трагови градитељског 

наслеђа Јевреја у Зрењанину ( 2017) 

уговор закључен изнеђу понуђача и 

Факултета Михајло Пупин о изради 

мајица и плаката закључен дана 

18.01.2011.године. 

  

 Комисија за јавну набавку констатује следеће:  

Конкурсна документација неповезана, дотављени само поједини листови. Нема попуњеног 

модела уговора.  

Приложен само ЦД на основу кога се не може закључити какав је  квалитет штампаног 

издања.  

Приложени уговор није у вези са изведеним послом штамања каталога.  

На основу изнетог, Комисија констатује да су се стекли услови за примену члана 106. ЗЈН, 

односно да ова понуда има битне недостатке. Из тог разлога Комисија доноси одлуку да се 

ова понуда одбије као  неодговарајућа и неприхватљива.  

 

2. 

 

Наш број 113-1/18 

Њихов број 10/18 

СР „Дигинет“, Зрењанин, Ђуре 

Јакшића 14, ПИБ 100906292, 

матични број 55409625, број 

рачуна 275-0010225428208-47 

Социете банка, овлашћено 

лице Горан Нешић 

Доказ о испуњености  услова из 

члана 75 ЗЈН – понуда број 

10/18 уредно попуњена и 

оверена, наступа самостално, 

образац структуре цене попуњен 

и оверен,  изјава о независној 

понуди попуњенаи оверена,  

изјава да понуђач испуњава 

услове из члана 75 и 76 

потписана и оверена, модел 

уговора попуњен и оверен. 

Понуђена цена  132.330,00 
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динара без ПДВ,а, 158.796 дин 

са ПДВ-ом, , рок важења понуде 

30 дана, рок за реализацију 30 

дана 

 Доказ о испуњености додатних 

услова: књига „Кућа Владимира 

Главаша у Врањеву“  издата  

2012. године; иза стране 8 

конкурсне документације 

приложена је копуја рачуна 

/отпремнице број 1808/18  са 

датумом издавања 13.06.2018 

неоверен од стране примаоца и 

без отпремнице- предмет рачуна 

је Монографија А4 тврди повез.   

 

Комисија констатује да   овај понуђач није доставио доказ да испуњава додатне услове 

тражене у конкурсној документацији на страни 7 (седам) који гласе: да је  последње 

године пре расписивања набавке ( 2017 обухвата и део 2018 до дана расписивања позива) 

извршио најмање једну услугу штампања каталога из области градитељског наслеђа, са 

припремом и опремом саме изложбе, а што се доказује достављањем референтног узорка 

и уговора о штампању односно рачуну о извршеној услузи.  Понуђач је доставио књигу 

која јесте из тражене облсти, али је  издата пре 6 година тј. 2012. године,  године која није 

тражена. Такође, достављен је рачун отпремница  која се не односи на предметну књигу и 

из које није могуће утврдити да ли је наведена услуга извршена. На основу изнетог, 

комисија сматра да понуђач није доказао да испуњава додатне услове тражене конкурсном 

документацијом што представља битне недостатке понуде. Из тог разлога, а на основу 

члана 106. ЗЈН ову понуду одбија као неодговарајућу и неприхватљиву. 

 

Понуда која је прихватљива: 

 

 Наш број 111-1/18 

Њихов број 157 

Birograf comp doo,  Атанасије 

Пуље 22, Земун Београд, 

матични број 20282088, ПИБ 

105007638, број рачуна 160-

276309-14 Банка Интеса, 

овлашћено лице Марко Биро 

 

Доказ  о испуњености услова из 

члана 75 ЗЈН: понуда уредно 

попуњена и оверена, наступа 

самостално, понуђена цена  

176.460,00 дин без ПДВ-а, 

196.938,00 са ПДВ-ом,рок за 

реализацију 60 дана, образац 

структуре цене уредно попуњен и 

оверен, образац изјаве о 

независној понуди потписан и 

оверен,образац да испуњава 

услове из члана 75 и 76 ЈН 

потписана и оверена, уредно 

попуњен и оверен модел уговора. 

Доказ о испуњеносати додатних  
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