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Српски православни манастир Жича  

 Готовац 1, 36221 Жича 
          Број: 01-8/2018 
          19.11.2018. год. 
          Жича 
 

 
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН), Извештаја о стручној оцени понуда у 
поступку јавне набавке радова-Конзерваторски радови у оквиру комплекса 
манастира Жиче: радови на партерном уређењу порте и санација фасаде Спасове 
цркве Српског православног манастира Жича, игуманија манастира Жиче доноси  

 
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ– 
Конзерваторски радови у оквиру комплекса манастира Жиче: радови на 
партерном уређењу порте и санација фасаде Спасове цркве Српског 
православног манастира Жича 

 
Уговор за јавну набавку радова-Конзерваторски радови у оквиру комплекса 

манастира Жиче: радови на партерном уређењу порте и санација фасаде Спасове 
цркве Српског православног манастира Жича, додељује се понуђачу Привредно 
друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката 
,,КОТО“ ДО.О, Војводе Степе 466, Београд. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
1. Сагласно чл. 32. и 53.  ЗЈН донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке 
радова-Конзерваторски радови у оквиру комплекса манастира Жиче: радови на 
партерном уређењу порте и санација фасаде Спасове цркве Српског православног 
манастира Жича, редни број: 01-1/2018, за потребе Српског православног манастира 
Жича (у даљем тексту: Наручилац), број Одлуке: 01-1/2018 од 12.10.2018. године. 
2. Предмет јавне набавке je набавкa радова-Конзерваторски радови у оквиру 
комплекса манастира Жиче: радови на партерном уређењу порте и санација фасаде 
Спасове цркве Српског православног манастира Жича.  
3. Процењена вредност јавне набавке износи 12.507.360,00 динара без ПДВ-а. 
4. Отварање понуда у поступку јавне набавке радова-Конзерваторски радови у 
оквиру комплекса манастира Жиче: радови на партерном уређењу порте и санација 
фасаде Спасове цркве Српског православног манастира Жича спроведено је у 
просторијама Српског православног манастира Жича, Готовац 1, 36221 Жича, дана 
14.11.2018. године у 12:30 часова.     
Отварању понуда присуствовали су доле наведени представници понуђача који су 
поднели пуномоћја: 

Редни број 
 

 
Понуђач 

 
Представник 

1. Привредно друштво 
за изградњу, 
обнављање и 

реконструкцију 

Светлана Радић 
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грађевинских 
објеката ..КОТО“ 

ДО.О., Војводе Степе 
466, Београд 

Констатује се да су отварању понуда присуствовали и: Сава Шовљански. 
 
5.   Благовремено тј. до 14. новембра 2018. године, до 12:00 часова, примљене су 
понуде следећих Понуђача, и то по наведеном редоследу: 
 
Број под којим је 

понуда заведена код 
Наручиоца 

Назив понуђача Датум пријема Час 

 
 

171 
 

Привредно друштво за 
изградњу, обнављање и 

реконструкцију 
грађевинских објеката 

..КОТО“ ДО.О., Војводе 
Степе 466, Београд 

 
 

14.11.2018.  

 
 

11:00 
 

 
Неблаговремених понуда: Нема. 
 

 
6.   Преглед благовремено пристиглих понуда:  
 

Редни број 1. 

Назив Понуђача: 
Привредно друштво за изградњу, обнављање и 

реконструкцију грађевинских објеката ,,КОТО“ ДО.О., 
Војводе Степе 466, Београд 

Број и датум под којим је понуда 
заведена код Понуђача: 

2884/18 од 13.11.2018. године 

Број и датум под којим је понуда 
заведена код Наручиоца: 

171 од 14.11.2018. године 

  ПРИЛОЖЕНИ ДОКАЗИ 

Образац понуде - попуњен, потписан и печатом оверен да 

Модел уговора - попуњен, потписан и оверен печатом да 

Потписана, попуњена и печатом оверена Техничка спецификација да 

Образац структуре цене - попуњен, потписан и оверен печатом да 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона 
 

да 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона да 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона 
 да 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона да 



Страна 3 од 6 
 

Доказ у погледу финансијског капацитета: 
Потврда о броју дана неликвидности издата од стране Народне банке 
Србије 

да 

Доказ у погледу пословног капацитета: 
1. Фотокопија закључених уговора 
-  Фотокопија  потписане  и  оверене  окончане ситуације 
- Копија одлуке о статусу објекта. 

 
 
2. Фотокопија закључених уговора 
-  Фотокопија  потписане  и  оверене  окончане ситуације 
- Копија одлуке о статусу објекта. 

 
 
3. Фотокопије наведених сертификата 

да 

Доказ у погледу кадровског капацитета: 
1. Копија уговора о раду или ангажовању (за дипл. инжењера 
архитектуре); 
- Копија Лиценце, са потврдом ИКС да је иста важећа (за дипл. инжењера 
архитектуре); 
- Копија   уверења   о   положеном   стручном 

испиту и стеченом звању и решења о именовању за одговорног извођача 
радова (за дипл. инжењера архитектуре). 
- Копија потврде о радном искуству издату од стране послодавца да је 

дипл.инж.арх. радио на 
наведеним пословима, која обавезно садржи податке о називу културног 
добра, послу који је 
обављен и времену када је посао обављен са препоруком,  или  Решење  о  
именовању одговорног    извођача    радова    на    наведеним 
пословима (за дипл. инжењера архитектуре). 
2. Копија уговора о раду или ангажовању (за сва наведена лица) 
-Копија   дипломе   или  уверења   о   стеченом 
образовању (за зидаре, фасадере, ликоресце). 

 
3. Копија уговор о раду или ангажовању и Лиценца за обављање послова 
безбедности и здравља на раду. 

 
4. Копија уговора о раду или ангажовању (за сликара); 
-  Копија дипломе или уверења о стеченом образовању 
-   Копија потврде о радном искуству издату од 

стране послодавца за наведена лица. 

да 

Доказ у погледу техничког капацитета: 
  1. Копија   очитаних   важећих   саобраћајних дозвола и копија полисе 
осигурања. 
Уколико понуђач није власник возила, потребно је да  достави  и  копију  
доказа  о  правном  основу 
коришћења  возила  (уговор  о  закупу,  уговор  о лизингу, уговор о 
пословно-техничкој садарњи…) 
2.  За средства -  цевасту  скелу,  набављену до 31.12.2017. године – 
копија пописне листе или аналитичке  картице  основних  средстава,  на 
којима  ће  маркером  бити  означена  тражена опрема. За средства 
набављена од 01.01.2018. године копија рачуна или отпремнице. 

да 
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Образац изјаве о независној понуди - попуњен, потписан и оверен печатом да 

Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама -
попуњен, потписан и оверен  печатом 

да 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде у вредности од 10% од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а да 

Оригинал обавезујуће и безусловно писмо банке о намерама за издавање 
гаранције за повраћај авансног плаћања у висини аванса од 30% укупно 
понуђене цене без ПДВ-а 
 

да 

Оригинал  обавезујуће  и  безусловно  писмо  банке  о  намерама  за  
издавање  гаранције  за  добро извршење посла у висини од 10% укупно 
понуђене цене без ПДВ-а 

да 

Оригинал обавезујуће и безусловно писмо банке о намерама за издавање 
гаранције за отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% 
укупно понуђене цене без ПДВ-а 

 
да 

Образац референтне листе са потврдама референтних наручилаца које су 
попуњене, потписане и печатом оверене од стране референтних наручилаца 

 
да 

Образац потврде о обиласку локације Наручиоца и увиду у документа 
попуњен, потписан и печатом оверен од стране Наручиоца 

 
да 

Образац изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења уговора- 
попуњен, потписан и печатом оверен да 

Образац трошкова припреме понуде не 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке 

не 

Укупна цена: 12.452.310,00  динара без ПДВ-а, односно 14.942.772,00 динара са ПДВ-ом 

Начин плаћања: Аванс 30%, остатак по привременим ситуацијама 

Гарантни период: 24 месеца 

Рок извођења радова: 90 дана 

Рок важења понуде:  30  дана од дана јавног отварања понуда 

Уочени недостаци у понуди: / 

 
7.  Евентуалне примедбе представника Понуђача који се односе на поступак отварања 
понуда: / 
Присутним представницима понуђача уручен је по примерак Записника о отварању 
понуда од  14.11.2018. године, што су присутни представници понуђача својим потписом 
потврдили. 
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8.    После отварања понуда, Комисија је приступила стручној оцени поднетих понуда у 
поступку јавне набавке радова-Конзерваторски радови у оквиру комплекса манастира 
Жиче: радови на партерном уређењу порте и санација фасаде Спасове цркве Српског 
православног манастира Жича, дана 19.11.2018. године и о томе сачинила Извештај о 
стручној оцени број 01-7/2018 од 19.11. 2018. године. 
У означеном извештају, Комисија је констатовала да су у поступку јавне набавке радова-
Конзерваторски радови у оквиру комплекса манастира Жиче: радови на партерном 
уређењу порте и санација фасаде Спасове цркве Српског православног манастира Жича,  
поднете следеће понуде: 
1) Понуда групе понуђача Привредно друштво за изградњу, обнављање и 

реконструкцију грађевинских објеката ,,КОТО“ Д.О.О, Војводе Степе 466, 
Београд. 

9.     Комисија je у поступку прегледа достављених понуда  констатовала следеће: 
Понуђач  Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију 
грађевинских објеката ,,КОТО“ Д.О.О, Војводе Степе 466, Београд поднео је понуду 
број 2884/18 од 13.11.2018. године. Комисија констатује да наведена понуда садржи све 
прилоге и доказе захтеване конкурсном документацијом за предметну јавну набавку. 
Понуда понуђача Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију 
грађевинских објеката ,,КОТО“ Д.О.О, Војводе Степе 466, Београд укупно износи 
12.452.310,00  динара без ПДВ-а, односно 14.942.772,00 динара са ПДВ-ом, рок извођења 
радова: 90 дана, рок важења понуде 30 дана, начин плаћања: Аванс 30%, остатак по 
привременим ситуацијама, гарантни период: 24 месеца. 
 
 Чланом 3. ставом 1. тачком 33) Закона о јавним набавкама, прописано је да је 
прихватљива понуда понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 
недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца 
или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.  
  
10. Сагласно изнетом, Комисија је приступила оцењивању прихватљивих понуда 
понуђача, применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“ и на основу тога рангирању 
понудa како следи: 
 

Понуђач 
Укупна цена радова у динарима 

без ПДВ-а 
Привредно друштво за 
изградњу, обнављање и 

реконструкцију грађевинских 
објеката ,,КОТО“ Д.О.О, 

Војводе Степе 466, Београд 

12.452.310,00   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 6 од 6 
 

 
РАНГ ЛИСТА 

 Понуђач Укупна цена радова у динарима 
без ПДВ-а 

 
 

1. 
 

Привредно друштво за 
изградњу, обнављање и 

реконструкцију 
грађевинских објеката 

,,КОТО“ Д.О.О, Војводе 
Степе 466, Београд 

12.452.310,00   

 
 
11.   На основу наведеног, Комисија за јавну набавку је у Извештају о стручној оцени понуда 
број: 01-7/2018. године од 19.11.2018. године предложила игуманији мнастира Жича, након 
спроведеног поступка јавне набавке радова-Конзерваторски радови у оквиру комплекса 
манастира Жиче: радови на партерном уређењу порте и санација фасаде Спасове цркве 
Српског православног манастира Жича, да закључи уговор о јавној набавци радова-
Конзерваторски радови у оквиру комплекса манастира Жиче: радови на партерном уређењу 
порте и санација фасаде Спасове цркве Српског православног манастира Жича са понуђачем 
Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката ,,КОТО“ 
Д.О.О, Војводе Степе 466, Београд, понуда број 2884/18 од 13.11.2018. године. 
        На основу Извештаја о стручној оцени понуда, број: 01-7/2018. године од 19.11.2018.  
игуманији мнастира Жича доноси Одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци 
радова-Конзерваторски радови у оквиру комплекса манастира Жиче: радови на партерном 
уређењу порте и санација фасаде Спасове цркве Српског православног манастира Жича 
додељује понуђачу Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију 
грађевинских објеката ,,КОТО“ Д.О.О, Војводе Степе 466, Београд, понуда број 2884/18 од 
13.11.2018. године. 
         На основу изнетог, донета је одлука као у диспозитиву. 
         Наручилац задржава право да закључи уговор у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона о јавним набавкама. 
       Упутство о правном средству: Против ове одлуке понуђач који има интерес за доделу 
уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи 
штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН може поднети захтев за  заштиту 
права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки, у 
складу са чл. 148. и 149. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 
и 68/15). 
 

 
ИГУМАНИЈА МАНАСТИРА ЖИЧА 

 
 

                      Монахиња Јелена Лазовић 


