
  
ЗАВОД  ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКАКУЛТУРЕЗРЕЊАНИН 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Број: 1-46/16 

Датум: 22.09.2016.год. 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 20.09.2016. године, директор 

Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, доноси:  

О Д Л У К У 

о додели уговора 

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

у поступку јавне набавке мале вредности, број набавке 4/16, чији су предмет радови на 

рестаурацији споменика у Ченти и Јарковцу, обликоване у две партије, уговор додељује  

предузећу  доо „Гранит- лијешће“, из Сремске Митровице, Вогањски пут бб, матични број 

20045434, ПИБ 103927150, рачун број 170-30011941000-31 код Уникредит банке. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 04.08.2016. године донео одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности бр. 04/16, за јавну набавку  радова на рестаурацији споменика у Ченти и 

Јарковцу обликоване у две партије: Партија 1: радови на рестаурацији споменика   палим 

добровољцима у спомен парку у Ченти, Партија 2: радови  на рестаурацији споменика 

погинулој браћи за ослобођење и уједињење српства у Јарковцу. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 06.09. 2016. године, објавио позив за 

подношење понуда са конкурсном документацијом на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је једна понуда  за обе 

партије. 

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени понуда и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени понуда бр. 15-4-7/16 од 20.09. 2016 године, Комисија за 

јавне набавке је констатовала следеће: 



1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: Радови на рестаурацији споменика обликована у две партије: 

Партија 1. радови  на рестаурацији   споменика палим добровољцима у спомен парку у 

Ченти 

Партија 2: радови  на рестаурацији споменика погинулој браћи за ослобођење и 

уједињење српства у Јарковцу 

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.3.4. 

Износ планираних средстава за јавну набавку: 460.800,00 динара  са ПДВ-ом. 

Процењена вредност јавне набавке је 384.000,00 динара без ПДВ-а, 

 Партија 1:   184.000,00 динара,  

Партија2:200.000,00динара.   

2. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

Партија 1. Споменик у Ченти 

Назив/име понуђача 
Број под којим је понуда 

заведена 

Датум и час пријема 

понуде 

Гранит-лијешће“ доо Сремска 

Митровица, Вогањски пут бб,  

Наш број 139-1/16 14.09.2016.  у 9,14 

часова 

Партија 2. Споменик у Јарковцу 

Назив/име понуђача 
Број под којим је понуда 

заведена 

Датум и час пријема 

понуде 

Гранит-лијешће“ доо Сремска 

Митровица, Вогањски пут бб,  

Наш број 140-1/16 14.09.2016.  у 9,14 

часова 

 

3. Начин примене методологије доделе пондера  

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.  

а) Ранг листа понуђача  

Партија 1. Споменик у Ченти 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. Гранит-лијешће“ доо Сремска Митровица, 

Вогањски пут бб, 

193.925,00 

 



Партија 2. Споменик у Јарковцу 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. Гранит-лијешће“ доо Сремска Митровица, 

Вогањски пут бб, 

157.120,00 

 

Комисија је после стручне оцене понуда у Извештају о стручној оцени понуда, 

констатовала да је понуда понуђача благовремена потпуна и одговарајућа. Понуђач је за 

партију 1. Споменик у Ченти дао понуду преко процењене вредности. Обзиром да  

средства постоје, јер је понуда за другу партију знатно испод процењене вредности, 

односно да се понуђена цена за обе партије уклапа у укупну процењену вредност набавке, 

комисија сматра да треба  прихватити понуде и уговор  закључити са понуђачем „Гранит-

лијешће“доо.  

Изабрани понуђач извршава набавку  самостално. 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а):  

Партија 1:  193.925,00 динара без ПДв-а 

Партија 2: 157.120,00 динара без ПДВ-а 

УКУПНО:  351.045,00 динара без ПДВ-а 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом):  

Партија 1: 232.710,00 динара 

Партија 2: 188.544,00 динара 

УКУПНО: 421.254,00 динара 

Директор  је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, 

и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети 

захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

           Директор    

                                                        Милан Ковачевић 

Доставити:  

Порталу ЈН 


