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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У  

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  
 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40492-709/2013  
Датум: 31.12.2013.године 
 

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12) 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 
www.nsz.gov.rs 

 
 

oбјављује 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци, у поступку јавне набавке 

мале вредности број 40/13 

 

 

Предмет набавке: 
Набавка услуге сервисирања противпожарног и противпровалног дојавног система. 
 
Шифра из Општег речника набавки: 50000000 – услуге одржавања и поправке и 
79711000 – услуге надзора алармних уређаја.  

Уговорена вредност:  
Укупна уговорена вредност износи 1.666.666,66  динара без ПДВ-а; 

Критеријум за доделу уговора: 
Најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: 
У предметном поступку јавне набавке мале вредности примљенe су 2 понуде. 

Највиша и најнижа понуђена цена и одбијена понуда:  
Понуђач ''G4S SECURE SOLUTIONS'' д.о.о., ул. Кумодрашка бр.240, 11000 Београд, 
понудио је најнижу цену у износу од 127.669,00 динара без ПДВ-а (понуда овог 
понуђача је оцењена као прихватљива) 
Понуђач ''VARNOST FITEP'' а.д., ул. Гундулићева бр.8-10, 11080 Београд - Земун,  
понудио је највишу цену у износу од 150.670,00 динара без ПДВ-а (понуда овог 
понуђача је оцењена као неприхватљива); 
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Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављач ће предметне  услуге пружати без подизвођача  

Датум доношења одлуке о додели уговора: 
17.12.2013.године 

Датум закључења уговора: 
27.12.2013.године 

Основни подаци о добављачу: 
''G4S SECURE SOLUTIONS'' Д.О.О., са седиштем у Београду, ул. Кумодрашка, бр. 
240, матични број: 06043429, порески идентификациони број: 100372941   

Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговор је закључен на период од 8 месеци, или док вредност пружених услуга не 
досегне износ укупне уговорне вредности. 
Цене и остали елементи уговора су непромењиви. 
 
                                                                       
                                                                                                 Директор Сектора  
                                                                                            за материјалне ресурсе 
                                                                                            Мирослав Миладиновић  
                                                                                               
 

 
 


