
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

Број: 517-01/16-9 

Датум: 19.01.2017. године 

 

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне 

набавке број 517-01/16-8 од 19.01.2017. године, в.д.директора Завода за заштиту 

споменика културе Сремска Митровица, доноси:  

 

О Д Л У К У 

о додели уговора 

 

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, као наручилац, у у 

отвореном поступку јавне набавке радова, број ЈНОП 1.3.9/2016 интерни број 

ЈН-Р-09 - Радови на санацији и рестаурацији постамента и платоа Споменика 

СЛОБОДА на Иришком венцу, Уговор о јавној набавци Радови на санацији и 

рестаурацији постамента и платоа Споменика СЛОБОДА на Иришком венцу, 

ДОДЕЉУЈЕ Понуђачу, Биро за пројектовање и инжењеринг ''ПРОЈЕКТАНТ 

СМ'', Љиљана Божић предузетник, Сремска Митровица, Јалијска бб, ПИБ: 

101965492, матични број: 50639916, чија је понуда број 2-01/2017 од 19.01.2017. 

године оцењена као најповољнија.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 14.12.2016. године под бројем 517-01/16-4 донео 

Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. ЈНОП 1.3.9/2016, интерни број 

за јавну набавку ЈН-Р-09, Радови на санацији и рестаурацији постамента и 

платоа Споменика СЛОБОДА на Иришком венцу  

ОРН: 45454100 – радови на обнови 

                          

 

1. Предмет јавне набавке: радови - Радови на санацији и рестаурацији 

постамента и платоа Споменика СЛОБОДА на Иришком венцу редни број 

набавке ЈНОП 1.3.9/2016 

     ОРН: 45454100 – радови на обнови 

                

     Врста поступка: јавна набавка у отвореном поступку 

2. Процењена вредност јавне набавке: 12.500.000,00 динара  

3. Основни подаци о Понуђачима: Позив за подношење понуда и Конкурсна 

документација објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца 20.12.2016. године и Измене и допуна конкурсне документације 21.12.2016. 

године. 
Датум отварања понуда: 19.01.2017. године са почетком у 11:30 часова у 

просторијама Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица, Светог 

Димитрија 10. На позив за достављање понуда, благовремено тј. до дана 

19.01.2017. године до 11:00 сати понуде су доставили следећи Понуђачи: 



1.Биро за пројектовање и инжењеринг ''ПРОЈЕКТАНТ СМ'', Љиљана 

Божић предузетник, Сремска Митровица, Јалијска бб, ПИБ: 101965492, матични 

број: 50639916, број понуде 2-01/201 од 19.01.2017. године, примљене и 

заведене у Заводу под бројем 25-01/16 од 19.01.2017. у 10.35 часова 

Неблаговремених понуда није било. 

Отварању понуда је присуствовао представник понуђача Биро за 

пројектовање и инжењеринг ''ПРОЈЕКТАНТ СМ'', Љиљана Божић предузетник, 

Сремска Митровица, Јалијска бб са овлашћењем број 02-01/2017. 

 

4. Комисија је након јавног отварања понуда приступила стручној оцени понуда 

и констатовала следеће: 

 

1. Понуда заведена под бројем 25-01/17 од 19.01.2017. године, понуђача 

Биро за пројектовање и инжењеринг ''ПРОЈЕКТАНТ СМ'', Љиљана 

Божић предузетник, Сремска Митровица, Јалијска бб, је благовремена 

јер је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за 

подношење понуда, одговарајућа јер је Понуђач доказао да испуњава 

обавезне и додатне услове за учешће у предметном поступку који су 

дефинисани конкурсном документациом за учешће у предметној јавној 

набавци (поглавље 5 конкурсне документације). Сви тражени докази су 

достављени у складу са чланом 77. ЗЈН и у складу са конкурсном 

документацијом Изменом и допуном конкурсне документације 01/16- 

517-01/16-6  

Подаци из понуде:  

Понуђена цена:  

Укупно понуђена цена без ПДВ-а 12.495.190,60 динара,  

укупно понуђена цена са ПДВ-ом 14.994.228,72 динара.  

Аванс: 30% - 3.748.557,18 динара 

Рок завршетка радова: 120 радних дана од увођења у посао. 

Рок важења понуде:30 дана  

 

Имајући у виду све наведено Комисија је констатовала да је понуда Понуђача  

Биро за пројектовање и инжењеринг ''ПРОЈЕКТАНТ СМ'', Љиљана Божић 

предузетник, Сремска Митровица, Јалијска бб,  одговарајућа и прихватљива. 

 

5. Детаљно образложење начина утврђивања неуобичајено ниске цене ако је 

иста разлог одбијања понуде: нема понуда које су одбијене због неуобичајено 

ниске цене. 

 

6. Начин примене методологије доделе пондера   

Комисија је приступила рангирању прихватљивих понуда применом 

критеријума за доделу уговора одређеног у позиву та подношењу понуда и 

конкурсној докуметацији. 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

-Биро за пројектовање и инжењеринг ''ПРОЈЕКТАНТ СМ'', Љиљана Божић 

предузетник, Сремска Митровица, Јалијска бб  

       понуђена цена: 12.495.190,60 динара (без ПДВ-а) 

Ранг листа 



Ред.бр

. 
Понуђач цена Број 

пондера 

1. Биро за пројектовање и 

инжењеринг ''ПРОЈЕКТАНТ 

СМ'', Љиљана Божић 

предузетник, Сремска 

Митровица, Јалијска бб 

12.495.190,60 динара 100 

 

 

Применом критеријума најнижа понуђена цена изабрана је понуда Понуђача 

Биро за пројектовање и инжењеринг ''ПРОЈЕКТАНТ СМ'', Љиљана Божић 

предузетник, Сремска Митровица, Јалијска бб. 

 

7. Назив/име понуђача коме се додељује уговор: 

Наручилац је прихватио препоруку Комисије, те се као најповољнија усваја 

понуда број 2-01/2017 од 19.01.2017. године и Уговор се додељује Понуђачу 

Биро за пројектовање и инжењеринг ''ПРОЈЕКТАНТ СМ'', Љиљана Божић 

предузетник, Сремска Митровица, Јалијска бб. 

На основу свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Завода за 

заштиту споменика културе Сремска Митровица у року од 3 дана од дана 

доношења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке Понуђач може наручиоцуи 

поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке 

на Порталу јавних набавки. 

 

в.д.Д и р е к т о р а 

 

Љубиша Шулаја 

Доставити: 

-Портал јавних набавки 

-интернет страница 

-документацији 
 


