
ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ 
Земун,Аласка 17 
Тел/факс 2612-753 
Дел бр. 11/6-9 
Датум 02.10-2017.  
 

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 бр. 11/6-8 od 20.09.2017. 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  
 

за набавку услуга обезбеђења имовине и лица којом је уговор у предметној јавној 
набавци закључио са  подносиоцима заједничке понуде  

Семиотик Велимировић доо и понуђача Семиотик доо, Нови Београд   

Одлука о додели уговора је донета након спроведеног поступка јавне набавке мале 
вредности за набавку услуга обезбеђења имовине и лица.  

Број јавне набавке: 1.2.7./2017. 

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 1.508.831,00 динара без ПДВ-а-а за период од 26.09.2017. до 25.09.2018.г. 

Поступак јавног отварања понуда спроведен је дана 20.09.2017 .године у 16.30 часова 
у просторијама Основне школе „Соња Маринковић“ из Земуна, Аласка  бр. 17. 

Отварање понуда спровела је комисија наручиоца  у следећем саставу: 

      1. Драгана Сајферт, Председник комисије 

2. Живко Макевић,члан 

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

Поступку отварања понуда није присуствовао ни један представник понуђача. 

Поступку отварања присуствовали су и  

1. Јасмина Филиповић, директор школе 



2. Драгана Ускоковић, секретра школе 
Благовремено су пристигле  понуде следећих понуђача:  

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

1. 11/6-5-1  Заједничка понуда понуђача Семиотик 
                Велимировић доо и понуђача Семиотик 
                доо, Нови Београд                                                 20.09.2017.              09,30                                                                                     

      2.  11/6-5-2   Dobergard d.o.o. Beograd                                       20.09.2017.              11,10 

Неблаговремених понуда 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: Заједничка понуда понуђача Семиотик 
Велимировић доо и понуђача Семиотик доо, Нови Београд                                      

ПОНУЂЕНА ЦЕНА: Цена без ПДВ-а

ПОНУЂЕНА ЦЕНА: Цена 

 по радном сату извршиоца  207,00 динара 

са ПДВ-ом  по радном сату извршиоца  248,40 динара 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:_без пдв-а_1.487.916,00   са пдв-ом 1.785.499,20 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  30 дана од дана пријема фактуре 

2.УСЛОВИ ИЗ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА: Dobergard d.o.o. Beograd                            

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:  120_дана од дана отварања понуде 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА: Цена без ПДВ-а

ПОНУЂЕНА ЦЕНА: Цена 

 по радном сату извршиоца 224,00 динара 

са ПДВ-ом  по радном сату извршиоца  268,80 динара 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА:_без пдв, _1.610.122,00   са пдв _1.932.134,40 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:  45 дана од дана пријема фактуре 

Након прегледа, разматрања и испитивања достављених понуда,  Комисија наручиоца 
је одбила као неприхватљиву понуду понуђача „Добергард“ доо јер је исти у оквиру 
достављене понуде понудио важност понуде од 90 дана од дана јавног отварања понуда 
а услов наручиоца, утврђен у конкурсној документацији је био минимум 120 дана од 
дана јавног отварања понуда. 

ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:  90_дана од дана отварања понуде 

Наведену понуду комисија је одбила из разлога што понуђена вредност превазилази 
процењену вредност набавке . 



Комисија наручиоца је заједничку понуду понуђача Семиотик Велимировић доо и 
понуђача Семиотик доо, Нови Београд  оценила као прихватљиву.                                    

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 на основу које је и закључио  уговор о јавној набавци услуга 
обезбеђења имовине и лица са подносиоцима заједничке понуде Семиотик 
Велимировић доо и понуђача Семиотик доо, Нови Београд.   

Број закљученог Уговора је 6/22 од 26.09.2017.г 

 
               За наручиоца: 
 
     _______________________ 
           Јасмина Филиповић 
             директор школе 

 


	Јасмина Филиповић
	директор школе

