
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ  ЗРЕЊАНИН 

Трг др Зорана Ђинђића 1 

Број:  15-6-2/20 

Дана: 05.06.2020. 

На основу члана 55. став 1. тачка 2. , члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 21. Закона о јавним 

набавкама ( „Службени гласник РС“ 124/2012, 14/2015 I 68/2015) и Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке у отвореном поступку  број  ЈН 03/2020, Наручилац упућује 

ПОЗИВ  

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАКЕ  

ЈН 03/2020 

1. Назив, адреса и нтернет страница наручиоца: Завод за заштиту споменика културе 

Зрењанин, Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 1,  www zrenjaninheritage.com 

2. Врста наручиоца:  култура 

3. Врста поступка јавне набавке:  поступак јавне набавке се спроводи у отвореном посупку. 

4. Предмет јавне набавке  је набавка РАДОВА -  на санацији, адаптацији, конзервацији, 

рекострукцији и промени намене „Бибићеве куће“- друга фаза. 

Према оштем речнику јавних набавки 

              ОРН: 45262700 aдаптација,45100000 припремни радови,45262311 армирачко бетонски 

радови,45262500 зидарски радови,45421000 столарски радови,45421160 браварски 

радови,45422000 тесарски радови,45441000 стакларски радови,45442000 бојадерески 

радови,4544261910 радови на поправци крова,IA 27    обнављање, а према спецификацији, 

односно предмеру и предрачуну,  који  чине саставни део Конкурсне документације. 

5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

- критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија  понуда. 

6. Начин преузимања конкурсне документације:    

Конкурсна  документација  може се преузети на Порталу јавних набавки, Порталу 

Службеног гласника  и на интернет  адреси Наручиоца  www zrenjaninheritage.com.  

7. Адреса и интернет адреса државног органа или организацији, одосно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци  о пореским обавезама, заштити животне средине,  заштити при 

запошљавању, условима рада и слично: 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарсва  финансија 

и привреде 

Министарство финансија и привреде,Кнеза Милоша 20,11000 Београд,www. mfp.gov. rs 

Пореска управа Централ, Саве Мишковића 3-5,11000 Београд, www .poreskauprava.gov.rs 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштие животне средине, Агенција за заштиту животне 

средине, Руже Јовановића 27а, 11160 Београд,  www. sepa.gov.rs 



Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, 11000 Београд,Немањина 22-26 

www. merz.gov.rs 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике,11000 Београд, Немањина 11, www. minrzs.gov.rs 

8. Начин подношења понуде и рок: 

Понуде, са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти (пошиљци) на 

адресу Наручиоца: Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, Зрењанин, Трг др Зорана 

Ђинђића бр 1, са обавезном назнаком  на лицу коверте „Не отварати- понуда за ЈН 03/2020“,  

поштом или лично. На полеђини коверте  обавезно навести назив и адресу понуђача, број 

телефона и име особе за контакт. 

Понуда се подноси на обрасцу понуде, који је саставни део конкурсне документације, јасна и 

недвосмислена, откуцана или написана  неизбрисивим малтилом и оверена печатом и 

потписом овлашћеног лица.  

Понуђач је у обавези да у понуди наведе све тражене податке на обрасцу понуде,  да исту 

потпише и овери.  

Рок за подношење понуда је  06.07.2020 године до  10,00 часова. 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу  наручиоца  ( буду примљене 

код секретарице) до  06.07.2020.године до  10,00  часова. 

Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу. Понуде се 

достављају непосредно или препорученом  поштом.  

9. Место, време и начин отварања понуда: 

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда у  10,30 

часова у просторијама Завода за заштиту споменика културе Зрењанин. 

10. Услови под којима представници понуђача могу учестовату у поступку отварања понуде: 

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз прилагање 

писменог овлашћења за лице које ће присуствовати отварању понуда а које се предаје 

Комисији за јавну набавку пре отварања понуда. Уколико представник понуђача нема 

писмено овлашћење за учешће у поступку, исти ће имати статус опште јавности.  

11. Рок за доношење одлуке: 

Рок за доношење Одлуке о избору извођача, одосно доделу уговора је 20 дана од дана 

отварања понуде. 

Наручилац задржава право да: 

- додели уговор једном понуђачу зависно од повољности понуде, 

- обустави поступак јавне набавке, 

1. уколико нису испуњени услови за доделу уговора 

2. из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време 

покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно 

услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набаком због чега се 

неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци.  

12. Лице за конакт: 



Споменка Урошевић за технички део и Гордана Стоин за правни део,  контакт:   

zzzskzr.nabаvke@gmail.com 

13. Остале информације 

1. Понуде може поднети: Понуђач који наступа самостално, Понуђач који наступа са 

подизвођачима и група понуђача која подниси заједничку понуду, под условом да 

сваки од њих појединачно испуњава  све услове и приложи све  доказе и  тражене овим 

Позивом и конкурсном документацијом. 

2. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач. 

3. Понуда са варијантама није допуштена. 

4. Рок важења понуде не сме бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде.  

5. Понуда мора бити  поднета на преузтом обрасцу понуде, који је саставни део 

конкурсне документације, јасна и недвосмислена, откуцана или написана 

неизбрисивим мастилом и оверена печатом и потписом  овлашћеноглица понуђача. 

6. Понуђачи су обавезни да понуде све тражене радове из тендера. 

 

 

 

 


