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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40492-304/2015 
Датум: 01.07.2015. 
  
 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12 и 14/15) 
 

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 25/15 

 

Предмет набавке: 
Набавка услугe обезбеђењa пословног простора НСЗ и осталих сродних услуга  
(помоћни послови) за потребе Националне службе за запошљавање. 
Шифра из Општег речника набавки: 79710000 - Услуге обезбеђења. 
 
Уговорена вредност:  
Добављач ''DOBERGARD'' д.о.о., ул. Школски трг бр.5, 11000 Београд, матични 
број: 17569775, ПИБ број: 103509048, ''DOBERGARD PLUS'' д.о.о., ул. Школски трг 
бр.5, 11000 Београд, матични број: 20821612, ПИБ број: 107533181 и ''PROTECTA 
GROUP'' д.о.о., ул. Јужни булевар бр. 144, 11000 Београд, матични број: 20003049, 
ПИБ број: 103690845, (заједничка понуда групе понуђача), уговорена вредност 
64.575.360,00 динара без пореза на додату вредност 
 
Критеријум за доделу уговора: 
Најнижа понуђена цена. 
 
Број примљених понуда:  
У предметном поступку јавне набавке у отвореном поступку, примљене су 3 понуде: 
 
Највиша и најнижа понуђена цена: 
''VIP SECURITY'' д.о.о., ул. Партизанске авијације бр.4/2, 11000 Београд и ''INEX 
PLUS'' д.о.о., ул. Хумска бр.3ц, 11000 Београд (заједничка понуда групе понуђача),  
понудио је цену у износу од 67.106.016,00 без ПДВ-а (највиша понуђена цена) 

''SISTEM FPS OBEZBEĐENJE'' д.о.о., ул. Патријарха Јоаникија 2а, 11000 Београд, 
понудио је цену у износу од 1.730.000,00 без ПДВ-а (најнижа понуђена цена) 
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Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  
Понуђач ''VIP SECURITY'' д.о.о., ул. Партизанске авијације бр.4/2, 11000 Београд и 
''INEX PLUS'' д.о.о., ул. Хумска бр.3ц, 11000 Београд (заједничка понуда групе 
понуђача), понудио је цену у износу од 67.106.016,00 без ПДВ-а (највиша понуђена 
цена). 

Понуђач ''DOBERGARD'' д.о.о., ул. Школски трг бр.5, 11000 Београд, ''DOBERGARD 
PLUS'' д.о.о., Школски трг бр.5, 11000 Београд и ''PROTECTA GROUP'' д.о.о., ул. 
Јужни булевар бр.144, 11000 Београд (заједничка понуда групе понуђача) понудио 
је цену у износу од 64.575.360,00 без ПДВ-а (најнижа понуђена цена) 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављач ће предметне услуге пружати без подизвођача 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
19.06.2015. године 
 
Датум закључивања уговора: 
01.07.2015. године 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговор је закључен на период од 12 месеци или док вредност пружених услуга не 
досегне износ укупне уговорне вредности. 
Цене предметних услуга морају бити фиксне минимум 6 месеци од дана 
потписивања Уговора. 
По истеку тог периода, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, 
Наручилац може дозволити промену 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. 
Цене предметних услуга могу се мењати искључиво уз писану сагласност уговорних 
страна, сачињавањем анекса уговора. 
Писана сагласност за промену цена доставља се у року од седам дана од дана 
пријема захтева за промену цена. 
Промена цена може бити одобрена само једном у току важења Уговора, и то до 
максималног износа процентуалне промене минималне цене рада, или осталих 
елемената цене предметне услуге. 

 
 

                                                                                                           Директор 
                         Зоран Мартиновић 


