
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" 
бр.124/2012) а у вези са чланом 39. Закона о јавним набавкама и донете Одлуке о 
додели уговора бр.11/8 - 15 od 14.08.2015 у поступку јавне набавке мале вредности за 
набавку услуга обезбеђења имовине и лица,  Директор  Основне школе „Соња 
Маринковић“ из Земуна, Аласка  бр. 17,  објављује 

 
                      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
 

 
којим наручилац обавештава да је уговор за набавку услуга обезбеђења имовине и лица  
закључио са  пружаоцем услуга Dobergard d.o.o. Beograd, Школски трг 5. 
 
 
              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 набавку услуга обезбеђења имовине и лица.  

Број јавне набавке: 11/8 - 2015 

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 1.500.000,00 динара без пдв за период од 01.09.2015. до 
31.08.2016.године. 

Поступак јавног отварања понуда спроводен је дана 11.08.2015.године у 16.30 часова у 
просторијама Основне школе „Соња Маринковић“ из Земуна, Аласка  бр. 17. 

Отварање понуда и стручну оцену понуда је извршила Комисија наручиоца  у следећем 
саставу: 

      1. Драгана Ускоковић, Председник комисије 
2. Живко Макевић,члан 
3.Милош Кукуљ, дипл.правник, сертификовани службеник за јавне набавке, члан 

Поступку отварању понуда није присуствовао ни један представник понуђача. 
Поступку отварању понуда присуствовала је Јасмина Филиповић, директор школе 
У предметној јавној набавци благовремено су пристигле  понуде следећих понуђача: 
Бр. под којим је понуда        Назив или шифра понуђача      Датум пријема Сат пријема 

 заведена 

1. 11/8-6                               Dobergard d.o.o. Beograd      07.08.2015.         11,15 

2. 11/8-7                        Пословни систем доо Београд    07.08.2015.        11,30 

3. 11/8-8                         Тидија доо, Нови Београд          11.08.2015.        09,30 



4. 11/8-9                         ДВД Врачар, Београд                 11.08.2015.        09,31 

5.11/8-10                    Inter safe business doo, Beograd     11.08.2015.         09,32 

6. 11/8-11  Заједничка понуда понуђача Семиотик доо, Нови Београд и понуђача 
Сигурност АС ад, Београд                                                11.08.2015.        11,45 

 

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: Dobergard d.o.o. Beograd, Школски трг 5  
ПОНУЂЕНА ЦЕНА: Цена без ПДВ
ПОНУЂЕНА ЦЕНА: Цена 

 по радном сату извршиоца  169,00 динара 
са ПДВ  по радном сату извршиоца  202,80 динара 

 
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:___без пдв, 1.214.772,00   са пдв 1.457.726,40 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  45 дана од дана пријема фактуре 

 
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:   _120_дана од дана отварања понуде 

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: Пословни систем доо Београд, Гоце Делчева 
46       
ПОНУЂЕНА ЦЕНА: Цена без ПДВ
ПОНУЂЕНА ЦЕНА: Цена 

 по радном сату извршиоца  280,00 динара 
са ПДВ  по радном сату извршиоца  336,00 динара 

 
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:____ без пдв, 2.415.168,00_ са пдв 2.898.201,60 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  45 дана од дана пријема фактуре 

 
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ     100 дана од дана отварања понуде 

3.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: Тидија доо, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 10-I 
ПОНУЂЕНА ЦЕНА: Цена без ПДВ
ПОНУЂЕНА ЦЕНА: Цена 

 по радном сату извршиоца 195,00 динара 
са ПДВ  по радном сату извршиоца  234,00 динара 

 
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:__1.401.660,00 без пдв,     1.681.992,00 са пдв 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  15 дана од дана пријема фактуре 

 
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:   _120 дана од дана отварања понуде 

4.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: ДВД Врачар, Београд, Метохијска 42, локал 
2   
ПОНУЂЕНА ЦЕНА: Цена без ПДВ
ПОНУЂЕНА ЦЕНА: Цена 

 по радном сату извршиоца  169,00 динара 
са ПДВ  по радном сату извршиоца  202,80 динара 

 
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:_1.214.772,00 без пдв, _1.457.726,40 са пдв 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  45 дана од дана пријема фактуре 

 
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:   _120_дана од дана отварања понуде 

5.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: Inter safe business doo, Beograd, Љутице 
Богдана 1 а    



ПОНУЂЕНА ЦЕНА: Цена без ПДВ
ПОНУЂЕНА ЦЕНА: Цена 

 по радном сату извршиоца  187,00 динара 
са ПДВ  по радном сату извршиоца  224,40 динара 

 
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:__1.344.156,00_без пдв, __1.612.987,20_са пдв 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  _17 дана од дана пријема фактуре 

 
ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:  120_дана од дана отварања понуде 

6.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: Заједничка понуда понуђача Семиотик доо, 
Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 30 и понуђача Сигурност АС ад, Београд, 
Церска 76 а  
ПОНУЂЕНА ЦЕНА: Цена без ПДВ
ПОНУЂЕНА ЦЕНА: Цена 

 по радном сату извршиоца  174,00 динара 
са ПДВ  по радном сату извршиоца  208,80 динара 

 
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:__1.250.712,00 без пдв, _1.500.854,00 са пдв 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  10 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 . 

Након прегледа, разматрања и испитивања достављених понуда,  Комисија наручиоца 
је одбила као неприхватљиве понуде понуђача  „Пословни систем“ доо из Београда и 
понуђача „Тидија“ доо, из Београда  јер исте не испуњавају додатне услове утврђене у 
конкурсној документацији. Понуда наведених понуђача су одбијене од стране Комисије 
наручиоца из разлога што исти у оквиру достављених понуда нису доставили доказе за 
испуњеност пословних, кадровских и техничких капацитета што предметне понуде 
чини неприхватљиве по основу одредаба Закона о јавним набавкама. 

Након прегледа, разматрања и испитивања достављених понуда,  Комисија наручиоца 
је оценила као прихватљиве понуде понуђача ДВД „Врачар“ доо , заједничку понуду 
понуђача Семиотик доо, Нови Београд и понуђача Сигурност АС ад, Београд, понуду 
понуђача „Inter safe business“ doo, Београд и понуђача Добергард доо, Београд.   

Критеријум за  избор најприхватљивије понуде у предметној јавној набавци је био 
критеријум НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ. 

Комисија је приликом вредновања понуда понуђача „Добергард“ доо, Београд и 
понуђача ДВД „Врачар“ доо утврдила да су оба наведена понуђача у предметној јавној 
набавци понудила исту цену која је уједно и најнижа цена у достављеним понудама. У 
ситуацији да наручиоцу буду достављене понуде са истом ценом која је уједно и 
најнижа цена , наручилац је у конкурсној документацији као резервни критеријум за 
доделу уговора утврдио следеће: 

„У случају да у предметној јавној набавци постоје две или више понуда са истом 
понуђеном ценом као најнижом ценом , наручилац ће  уговор доделити понуђачу који је 
понудио дужи рок плаћања. У случају да су два или више понуђача понудила исту цену 
као најнижу цену и исти рок плаћања, наручилац ће уговор доделити системом жреба 
(извлачењем коверта са именом понуђача коме ће бити додељен уговор у предметној 
набавци).“ 

Комисија је по основу горе наведеног утврдила да су оба понуђача поред исте цене 
понудили и исти рок плаћања. Комисија наручиоца је у предметној јавној набавци у 



складу са начелима једнакости понуђача, транспарентности и обезбеђења конкуренције 
упутила позив за присуствовање поступку жребања путем електронске поште дана 
11.08.2015.г. у циљу избора добављача за предметну набавку услуга обезбеђења. 

Поступак жребања је Комисија наручиоца заказала за 14.08.2015.г. са почетком у 16 
сати. Поступку су присуствовали представници понуђача којима је наручилац упутио 
позив за присуствовање и том приликом је сачињен и Записник бр.11/8-13 од 
14.08.2015.г. 

Предметни Записник је уручен присутним представницима понуђача. 

У поступку жребања Председник комисије наручиоца у предметној јавној набавци је 
извукао коверат са називом понуђача Dobergard d.o.o. Beograd, Школски трг 5 коме ће 
наручилац доделити уговор о набавци услуга обезбеђења имовине и лица.  

На основу горе наведеног, на предлог Комисије наручиоца Директор школе је донео 
одлуку о додели уговора којом је уговор о јавној набавци услуга обезбеђења имовине и 
лица доделио понуђачу Dobergard d.o.o. Beograd, Школски трг 5 са којим је и закључио 
уговор. 

Број закљученог Уговора, деловодни број школе је 6/53 од 26.08.2015. а фирме Dobergard 
d.o.o. 1384/15 од 28.08.2015. 

 

ДИРЕКТОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ 

Јасмина Филиповић 


	Јасмина Филиповић

