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Назив и адреса наручиоца: Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица,  

                                               22 000 Сремска Митровица ул.Светог Димитрија 10 

Врста наручиоца: култура  

Интернет страница наручиоца: www: zavodsm.rs  

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о покретању преговарачког поступка 

без објављивања позива за подношење понуда - ЈН 1.3.1/2017 

1. Врста предмета набавке: РАДОВИ 

2. Опис предмета набавке: Завршетак радова на изради, конзервацији и постављању 

недостајућих бронзаних рељефа на Споменику ''Слобода'' на Иришком венцу, Место 

извршења радова: Уметничка радионица и Споменик ''СЛОБОДА'' на Иришком венцу, ЈН 

1.3.1/2017  

3. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке: ОРН: 45454100 радови на 

обнови 

4. Основ за примену преговарачког поступка: чл. 36.став 1. тачка 2. ЗЈН, наручилац може 

спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ако 

због уметничких разлога предмета јавне набавке, набавку може извршити само одређени 

понуђач. 

 

5. Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка: Завод за заштиту споменика 

културе у оквиру своје законске делатности на заштити културних добара дефинисаних 

чл. 65. Закона о културним добрима, спроводи мере техничке и физичке заштите 

културних добара. 

Пројекат обнове споменика СЛОБОДА на Иришком венцу, обухвата интервентне радове 

на изради и постављању реплике недостајућег бронзаног рељефа, као последице 

девастације- крађе у више наврата. Недостајући бронзани рељеф са северне стране 

споменика рад академског вајара Сретена Стојановића, у укупној дужини од 13,2 метара 

(са северне стране), са источне од укупно 14,24 метара фали 7,24 (украдено) а 7 метара је 

сачувано али је тешко оштећено. Због ограничених средстава, односно етапног 

финансирања, израда реплике недостајућег бронзаног рељефа и конзервација оштећеног 

дела изводи се у више фаза-година.  

Током 2014. године израђен је део рељефа са северне стране у дужини од 4,5 м (једна 

трећина). У 2015. години Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање за 

овај пројекат обезбедио је део средстава којим се израдио део северног рељефа  у дужини 

од 5м. У 2016. години Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

обезбедило је средства за завршетак свих радова на изради недостајућих делова бронзаног 

рељефа и конзервацију оштећеног дела. 



За радове на изради недостајућег бронзаног рељефа у 2014.години спроведена је јавна 

набавка у опвореном поступку и уговор је додељен Уметничкој радионици „КУЗМАН“ 

Смедерево, Београдски пут 58, предузетник Зоран Кузмановић. Као  додатни услова – за 

кадровски капацитет одређено је радно ангажовање  дипломираниог вајара. Носилац посла 

на изради бронзаног рељефа у првој фази био је Зоран Кузмановић- магистар вајарства. 

У 2015. години за наставак радова у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 2. Уговор је додељен Уметничкој 

радионици „КУЗМАН“ Смедерево, Београдски пут 58, предузетник Зоран Кузмановић.  

Обзиром да бронзани рељеф који се израђује чини једну уметничку целину, како у 

физичком смислу тако и у односу на преостале рељефе, који нису скинути са споменика, 

изузетно је важно сачувати јединство у приказу рељефне површине, а организовани 

параметри и елементи као што су ритам, динамика, волумен маса, линије усмерења маса, 

пропорције, стилизација, тактилност и др. представљају препознатњив  уметнички рад.  

У том смислу непожељно је прекидање мисаоног низа естетских елемента у оквиру 

јединственог, креативног уметничко - ауторског процеса. Успостављање нових естетских 

вредности „руком“другог аутора у оквиру наставка послова на изради преосталог дела 

рељефа, довела би до дисхармоније унутар целине приликом склапања елемената рељефа 

различитих аутора у јединствени уметнички рад. 

 

6. Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 

Уметничка радионица „КУЗМАН“ Смедерево, Београдски пут 58, предузетник Зоран 

Кузмановић, ПИБ:907408467, матични број:62718960 

7. Лице за контакт: Љиљана Богић, 022621568,  sm.zzsksm@neobee.net 

 

 


