
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ( "Службени гласник РС" 

бр.124/12, 14/15, 68/15) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете 

Одлуке о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуга 

обезбеђења имовине и лица Директор  Основне школе „ Н.Х. Синишa Николајевић“ 

из Београда, Тимочка  бр.24 објављује 

                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  

 

 

којим наручилац обавештава да је уговор за набавку услуга обезбеђења имовине и лица 

закључио са  добављачем Заштита сигурност доо, Савска 15, Београд. 

 

              О б р а з л о ж е њ е  

 

Одлука о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне набавке мале 

вредности за достављање понуда за набавку услуга обезбеђења имовине и лица. 

Број јавне набавке: 1/2016. 

Предмет јавне набавке је набавка услуга обезбеђења имовине и лица и иста је  

предвиђена на конту 424911. 

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији услуга 

обезбеђења -  (ознака 79710000). 

Укупна вредност јавне набавке у предметном  поступку како наручилац процењује и 

очекује је око 650.000,00  динара без пдв за период од 01.07.2016. до 30.06.2017. године. 

Поступак отварања понуда спроводи се дана 21.06.2016. године са почетком у 10.00 

сати у просторијама Основне школе  „ Н.Х. Синишa Николајевић“ из Београда, 

Тимочка  бр.24. 

Поступак отварања понуда спровела је Комисија наручиоца  у следећем саставу: 

1.Снежана Бешевић , Председник комисије 

2.Станица Трајковић, члан  

3.Милош Кукуљ, дипл.правник,сертификовани службеник за јавне набавке, члан 

Поступку отварања понуда присуствао је доле наведени представник понуђача који је и  

поднео пуномоћје: 

 

Понуђач                     Представник                    Пуномоћје 

1. Заштита сигурност д.о.о.      Зоран Савић                           319 од 21.06.2016.  



Поступку отварања понуда присуствовала је и секретар, Данијела Симеуновић 

Благовремено су пристигле  понуде следећих понуђача:  

Бр. под којим је понуда        Назив или шифра понуђача         Датум пријема Сат пријема

  заведена 

1. 18/84-1-2016                      Сигурност-АС                   20.06.2016.        12,45 

2. 18/92-1-2016                      Заштита Сигурност           21.06.2016.       0 

Неблаговремених понуда у предметној јавној набавци није било. 

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена и цене из понуде и 

евентуални други подаци о понуди (уноси се за сваког понуђача посебно) : 

 

1.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Сигурност-АС , Церска 76а, Београд               

ПОНУЂЕНА ЦЕНА :___525.000,00__________ без пдв, 

_630.000,00_________________ са пдв 

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  __30____дана од дана пријема фактуре 

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:   _90_______дана од дана отварања понуде 

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА : Заштита Сигурност , Савска 15, Београд             

ПОНУЂЕНА ЦЕНА :___507.500,00__________ без пдв, 

_____609.000,00_____________ са пдв 

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  __30____дана од дана пријема фактуре 

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:   _120_______дана од дана отварања понуде 

Ценећи достављене понуде, Комисија је установила да су достављене понуде понуђача 

у предметној јавној набавци  благовремене и прихватљиве. 

Критеријум за  избор најприхватљивије понуде у предметној јавној набавци је био 

критеријум НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ. 

На основу горе наведеног , на предлог Комисије наручиоца Директор школе је донео 

одлуку о додели уговора којом ће уговор о јавној набавци услуга обезбеђења имовине и 

лица доделити понуђачу Заштита сигурност доо, Савска 15, Београд. 

На основу горе наведеног критеријума , на предлог Комисије наручиоца  Директор 

школе је донео одлуку о додели уговора којом уговор у јавној набавци услуга  

обезбеђења имовине и лица додељује понуђачу Заштита сигурност доо, Савска 15, 

Београд. 



који је понудио најнижу цену у предметној јавној набавци из Београда и са истим је 

закључио уговор о јавној набавци бр.18/104-2016 од 01.07.2016.г. 

  

                              ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Н. Х. СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“ 

Влатко Кљајић 

 


