
 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
ГРАДА НОВОГ САДА, НОВИ САД 
Број: 34-18-2015 
Датум: 16.04.2015. године 
 
           На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12 и 14/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 34/17-2015 од 
16.04.2015.године, директор Завода за заштиту споменика културе Града Новог 
Сад, Нови Сад, донео је  
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

Уговор о јавној набавци радова додатни радови на санацији и конзервацији 
Заветног крста у Футогу:  Д О Д Е Љ У Ј Е се групи понуђача: „Granit- Liješće“ 
doo, Ср. Митровица Вoгањски пут бб и грађ. радња „Linea“ Лаћарак, 
Фрушкогорска 109, број понуде 12/15 од 14.04.2015. године. 

Одлуку доставити свим понуђачима у року од три дана од доношења исте. 

Образложење 
 

Наручилац је дана 24.03.2015. године  донео Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке број ЈНППБОПЗПП 1/2015.  
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда и Конкурсна документација објављени су на Порталу и 
интернет страни Завода 24.03.2015. године. 
Измена конкурсне документације и Обавештење о продужетку рока за 
подношење понуда објављени су на Порталу јавних набавки и на интернет 
страници Завода 3. априла 2015. године. 
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о 
отварању понуда број 34/14-2015 од 15.04.2015. године, Комисија за јавну 
набавку је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају број 34/17-
2015 од 16.04.2015. године. У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је 
констатовала следеће: 
 

1.Предмет јавне набавке: 
 
Јавна набавка радова- додатни радови на санацији и конзервацији 

Заветног крста у Футогу 
Назив и ознака из ОРН:  
45454100- Радови на обнови 
-Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
2.Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну 

набавку: 
 

Подаци за  предметну јавну набавку су следећи: 



1) предмет (јавне) набавке су: радови 
2) износ планираних средстава за (јавну) набавку 94.350,00 динара. 
3) подаци о апропријацији о буџету, односно финасијском плану: 
Глава 12.02 РАздео 12 Програм 1201 Програмска активност 1201-0001 Позиција 
420 Економска класификација 423 
Финансијски план број 236/6-2014 од 12.01.2015. године и  План набавки број 
16/3-2015 од 28.01.2015.године, а налази се на конту број: 423599. 
 

3. Процењена вредност јавне набавка је 94.350,00 динара без  ПДВ-а. 
4.Одступања од плана набавки са образложењем: 
Нема одступања од плана. 
5. разлози и околности које оправдавају примену спроведеног 

преговарачког поступка 

    Члан 36. став 1. тачка 5 прописује да Наручилац може спроводити 
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда у случају 
додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или 
у првобитан уговор о јавној набавци, а који су због непредвидљивих околности 
постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се 
уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна цена свих додатних 
услуга или радова ( непредвиђени радови) није већа од 15 % укупне вредности 
првобитно закљученог уговора у отвореном или рестриктивном поступку, да од 
закључења првобитног уговора није протекло више од две године и да се такве 
услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу, од 
првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују 
несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови 
наручиоца, и да су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити 
одвојено од извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног 
уговора о јавној набавци. 

Дана 25. новембра 2014. године започети су радови на санацији, 
конзервацији и рестаурацији Заветног крста у Футогу, када је на терену у 
Футогу, крст демонтиран и пренет у радионицу извођача радова „Granit- liješće“ 
doo из Сремске Митровице. Радови се обављају на основу Уговора број 32/1-18-
2014 од 21.11.2014. године по спроведеном отвореном поступку јавне набавке. 
Добављача чини група понуђача и то: „Granit- liješće“ doo из Сремске 
Митровице, Вогањски пут бр бб, носилац посла и Грађевинска радња 
„Linea“, предузетник Мирослав Кнежевић из Лаћарка, Сремска 
Митровица, Фрушкогорска бр. 109 (у даљем тексту: Добављачи), а коју 
заступа Гордана Пејичић, директор „Granit- liješće“ doo из Сремске 
Митровице. Радови се изводе према Пројекту конзерваторско рестаураторских 
радова на санацији, конзервацији и рестаурацији Заветног крста у Футогу број 
Е-01/2014 из јуна 2014. године, на који је дата сагласност Републичког завода за 
заштиту споменика културе 0401 бр. 5/1542 од 10.07.2014. године. У радионици 
елементи крста чишћени су млазом воде и четкама, чиме је пажљиво скинут 
нанос прљавштине и атмосферских наслага. Након полирања и скидања 



оштећеног површинског танког слоја указале су се пукотине и прслине које су 
довеле у питање пројектом предвиђен конзерваторски поступак обзиром на 
могуће ново пуцање камена и значајно смањење носивости ових камених 
елемената, констатованих у извештају стручног надзора број 111/32-2012 од 
29.12.2014. године. Ово условљава неопходност набавке камена исте врсте за 
израду одговарајућих (наведених) елемената и њихову замену, чиме бисмо 
испоштовали меру заштите утврђену Одлуком Владе Републике Србије ( 
„Службени гласник Рс“ број 37/97) а то је очување изгледа и оригиналних 
материјала од којих је камени крст сачињен. Наведено није могло бити 
садржано у првобитном пројекту, и установљено је тек при приступању 
конзервацији, а ради се о додатним радовима који нису били уврштени у 
првобитни уговор о јавној набавци, и исти су неопходни за извршење горе 
наведеног-првобитног уговора о јавној набавци. 

Прибављено мишљење Управе за јавне набавке у акту број 404-02-637/15 
од 24.02.2015. године 

6) основни подаци о понуђачу: 
 Заједничка понуда: „Granit- liješće“ doo, Ср. Митровица Вoгањски пут бб  

ПИБ: 103927150, матични број: 20045434 и грађ. радња „Linea“ Лаћарак, 
Фрушкогорска 109 

ПИБ: 100794845, матични број: 54221274 

7)  понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање: 

-као неблаговремене одбијене су понуде понуђача:нема 
 
-као неприхватљиве одбијене су понуде понуђача:нема 
 
-као  неодговарајуће одбијене су понуде понуђача:нема 
8) Ако је поднета само једна понуда, мишљење Комисије о разлозима 

који су узроковали подношење једне понуде и предлог мера које треба 
преузети да се у наредним поступцима обезбеди конкуренција у поступку 

Поднета је само једна понуда обзиром да је реч о додатним радовима. 
 
9) Применом критеријума за доделу уговора „најнижа понуђена 

цена“ , Комисија је рангирала прихватљиве понуде на следећи начин: 
 

 

Р.бр. Понуђач Број и датум понуде 
укупна цена без ПДВ-

а 

1. 

Заједничка понуда: 
„Granit- Liješće“ doo, Ср. 
Митровица Вoгањски пут 
бб и грађ. радња „Linea“ 
Лаћарак, Фрушкогорска 
109 

12/15 од 
14.04.2015.године 

94.000,00 динара 



У преговарачком поступку преговарало се у једном кругу са присутним 
представником понуђача носиоцем посла „Granit- Liješće“ doo Гордана Пејичић, 
писаним путем, како је то и предвиђено Конкурсном документацијом. Цена коју 
је понуђач писмено дао у првом кругу јасно је прочитана и унета у записник. 

Р.бр. Понуђач 
цена после спроведеног преговарања у 

првом кругу 

1. 

Заједничка понуда: 
„Granit- Liješće“ doo, Ср. 
Митровица Вoгањски пут 
бб и грађ. радња „Linea“ 
Лаћарак, Фрушкогорска 
109 

94.000,00 динара 

Коначна ранг листа 

Р.бр. Понуђач 
коначна цена после спроведеног 

преговарања  

1. 

Заједничка понуда: 
„Granit- Liješće“ doo, Ср. 
Митровица Вoгањски пут 
бб и грађ. радња „Linea“ 
Лаћарак, Фрушкогорска 
109 

94.000,00 динара 

 

10) Назив понуђача коме се додељује уговор, ако је понуђач навео да 
ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће 
извршити подизвођач 

Комисија за јавну набавку констатује да је најповољнија понуда број 12/15 од 
14.04.2015. године: Заједничка понуда: „Granit- Liješće“ doo, Ср. Митровица 
Вoгањски пут бб и грађ. радња „Linea“ Лаћарак, Фрушкогорска 109 те предлаже 
Наручиоцу да њему додели уговор. 
         Поука о правном леку: 
 Против ове одлуке понуђач, односно заинтересовано лице, односно други 
овлашћени подносилац, може поднети затев за заштиту права Републичкој 
комисији за заштиту права понуђача у поступку јавне набавке у року од десет 
дана од дана пријема исте. Захтев за заштиту права се предаје Наручиоцу. 

 

                                                                                     Директор 

                                                                                      М.Sc Мирослав Копања 

     _______________________ 


