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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У  
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40492-146/2019 
Датум: 17.04.2019.године 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/2015 и 68/15) 

 

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 отвореном поступку број 38/19, за набавку 
услуга -обезбеђење пословног простора НСЗ и  осталих сродних послова (помоћни 
послови), са израдом Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања  
 
Предмет набавке: 
Предмет набавке је набавка услуге обезбеђења пословног простора НСЗ и осталих 
сродних послова (помоћни послови), са израдом Акта о процени ризика у заштити 
лица, имовине и пословања. 
Назив и ознака из општег речника набавки: 79710000 - Услуге обезбеђења. 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу:  
Добављач: ''VIP SECURITY'' д.о.о., ул. Партизанске авијације бр. 4 /II, 11000 
Београд, матични број: 20012480, порески идентификациони број: 103753812, 
''DOBERGARD'' д.о.о., ул. Школски трг бр. 5, 11000 Београд, матични број: 
17569775, порески идентификациони број: 103509048, ''DOBERGARD PLUS'' д.о.о., 
ул. Школски трг бр. 5, 11000 Београд, матични број: 20821672, порески 
идентификациони број: 107533181, ''PROTECTA GROUP'' д.о.о., ул. Јужни булевар 
бр. 144, 11000 Београд,  матични број: 20003049, порески идентификациони број: 
103690845 и ''SPARTA SECURITY'' д.о.о., ул. Рабина Алкалаја бр. 10, 11000 
Београд, матични број: 21194751, порески идентификациони број: 109501836, 
уговорена вредност износи 353.320.998,60 динара без ПДВ – а. 
 
Критеријум за доделу уговора: 
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда:   
У предметном отвореном поступку, примљена је 1 понуда. 
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Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа цена код прихватљивих 
понуда: 
Група понуђача: ''VIP SECURITY'' д.о.о., ''DOBERGARD'' д.о.о., ''DOBERGARD 
PLUS'' д.о.о., ''PROTECTA GROUP'' д.о.о. и ''SPARTA SECURITY'' д.о.о., понудила је 
укупну цену у износу од 353.320.998,60 дин. без ПДВ - а (једина понуђена цена која 
самим тим представља и највишу и најнижу цену код прихватљивих понуда). 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављач ће предметне услуге пружати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
12.04.2019. године 
 
Датум закључивања уговора: 
12.04.2019. године 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговор је закључен на период од 36 месеци од дана потписивања, односно на 
краћи период од наведеног, уколико вредност извршених услуга достигне износ 
укупне уговорне вредности, чиме престаје да важи.  
Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, дозволити 
промену уговорених цена. 
Промена цена може бити одобрена само у случају да је условљена објективним 
околностима које утичу на целокупно тржиште предметних услуга, тј. на све 
потенцијалне добављаче, о чему страна која захтева промену цена мора другој 
страни да достави валидан доказ.  
С тим у вези, под објективним околностима сматраће се промена минималне цене 
рада или друге обавезујуће одлуке надлежних државних органа које директно утичу 
на цену предметне услуге. 
Промена цена може бити одобрена до максималног износа процентуалне промене 
минималне цене рада, или осталих елемената цене предметне услуге 
 
 

 
 

                      Директор  Сектора  
                 за материјалне ресурсе 

     

                         Милош Регељац 


