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Заведено под бројем : 04-3659 од 09.07.2020. године  

 

На основу члана 107 и 108 . Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015 у даљем тексту Закон)  директор Јавног предузећа „Завод за 

уџбенике“, Београд, доноси следећу: 

 

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ  УГОВОРА 

 

 

Додељује се уговор о јавној набавци услуге : Физичко-техничко обезбеђење објеката 

Јавног предузећа „ Завод за уџбенике“, на локацијама у Београду,Новом Саду и 

Нишу понуђачу: „Актива Варовање“ д.о.о. Адреса: Патријарха Димитрија 24 

Београд за понуду бр. 04-3532 од 06.07.2020. године.   

Укупна вредност набавке уговора je у износу од  4.731.150,00 динара 

  укупна најнижа цена у  динарима  без ПДВ-а, односно 5.677.380,00динара са ПДВ-ом, 

на годишњем нивоу. Набавка ће се вршити сукцесивно у периоду од годину дана. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 04.06.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке у отвореном поступку број ЈНОП 03/2020,  број 04-2816 од 04.06.2020. године и 

Решење о образовању комисије за спровођење јавне набавке у отвореном поступку ,  

број 04-2817 од 04.06.2020. године ради набавке услуге: Физичко-техничко обезбеђење 

објеката Јавног предузећа „ Завод за уџбенике“, на локацијама у Београду,Новом Саду 

и Нишу, у складу са техничком спецификацијом ЈНОП 03/2020. 

За наведену набавку, Наручилац је дана 05.06.2020. године објавио Позив за 

подношење понудa, заведен под бројем  бројем 04-2839 и Конкурсну документацију 

заведену под  бројем 04-2840 на Порталу јавних набавки  www.portal.ujn.go.rs, и на 

својој интернет страници www.zavod.co.rs. 

 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца дана 06.07.2020. године до 

10:00 часова пристигло је 4 (четири) понуде. 

 

Након спроведеног јавног отварања понуда, које је обављено дана 06.07.2020,  године 

са почетком у 11:00 часова у просторијама Јавног предузећа  „Завод за уџбенике“, 

Београд, Комисија за јавне набавке је сачинила Записник  са отварања понуда број. 04-

3574 од 06.07.2020. године.  

 

Наручилац ЈП „Завод за уџбенике“, Београд 

 

Адреса Обилићев Венац бр. 5 

 

Место Београд 

Број јавне 

набавке ЈНОП 03/2020 

 

Датум 08.07.2020. године 

http://www.portal.ujn.go.rs/
http://www.zavod.co.rs/
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Свим понуђачима који су поднели благовремене понуде Записник је достављен поштом 

у законском року.  

 

Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о 

истом број 04-3644  од 08.07.2020. године, и констатовала следеће:.  

 

1. Подаци о јавној набавци: 

 

Редни број јавне набавке ЈНОП 03/2020 

Предмет јавне набавке 

Услуге : Физичко-техничко обезбеђење 

објеката Јавног предузећа „ Завод за 

уџбенике“, на локацијама у Београду,Новом 

Саду и Нишу 

Редни број из Плана набавки  1.2.1 

Врста поступка јавне набавке из Плана 

набавки 
Отворени поступак 

Процењена вредност јавне набавке (без 

ПДВ-а) 
10.000.000,00 динара  

Вредност уговора о јавној набавци (без 

ПДВ-а) на годишњем нивоу  
4.731.150,00 динара 

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-

ом) на годишњем нивоу 
5.677.380,00динара 

 

 

2. Укупан број поднетих понуда: благовремено је пристигло 4 (четири ) понуде 

 

Ред. 

Бр. 

Број под којим је понуда 

заведен и време пријема 
Понуђач назив и адреса 

Понуђена цена без 

ПДВ-а рсд 

 

1. 

04-3531 од 06.07.2020. 

године у 09:36 часова 

„SECURITYPRO“ d.o.o. адреса:  7.269.524,00 

динара 

 

2. 

04-3532 од 06.07.2020. 

године у 09:39 часова 

„ Актива ВАРОВАЊЕ“ д.о.о. 

Адреса: Патријарха Димитрија 

24,11090 Београд  

4.731.150,00 

динара 

3. 04-3533 од 06.07.2020. 

године у 09:43 часова 

„ PETKOVIC TIM SECURITY“ 

d.o.o. 

Адреса: Гандијева 148а, 11070 

Нови Београд 

9.652.110,00 

динара 

4. 04-3538 од 06.07.2020. 

године у 09:55 часова 

Заједничка понуда: 

Таурунум обезбеђење“ д.о.о. 

Адреса: Светозара Папића 3д, 

11080 Земун 

„ Јакуза“ д.о.о. 

Адреса: Светозара Папића 3д 

,11080 Земун 

6.948.434,00 

динара 

 

      Неблаговремених приспелих понуда није било. 

 

3. Понуде које су одбијене, као и разлози за њихово одбијање 
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4. Критеријум за оцењивање понуда према условима из конкурсне 

документације је: „најнижа понуђена цена“.  

 
рб. Број под 

којим је 

понуда 

заведена 

 

ПОДНОСИОЦ 

ПОНУДЕ 

 

Понуђена 

укупна цена 

без ПДВ-а 

 

 

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

1. 04-3532 од 

06.07.2020. 

године у 

09:39 

часова 

„ Актива 

ВАРОВАЊЕ“ д.о.о. 

Адреса: Патријарха 

Димитрија 24,11090 

Београд  

4.731.150,00 

динара 

  

Понуда је благовремена, 

одговарајућа, прихватљива, понуда 

нема битне недостатке из члана 106. 

Закона. 

 

Најнижа понуђена цена 

 

Понуђач: „Актива Варовање“ д.о.о. aдреса: Патријарха Димитрија 24 , 11090 

Београд, понудило   је укупну најнижу цену од 4.731.150,00 динара без ПДВ-а, односно 

5.677.380,00динара динара са ПДВ-ом: 

 

• Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 

• Рок плаћања: 45 ( четрдесетипет) дана од дана пријема фактуре 

• Понуђач није имао трошкове припремања понуде 

• Модел уговора,попуњен,потписан и оверен печатом 

• Гарантни период: 12 ( дванаест) месеци 

• Понуда је прихватљива 

 

На основу Стручне оцене пристиглих понуда, Комисија за јавне набавке    предлаже   да 

се уговор о јавној  набавци у отвореном поступку додели  понуђачу: „Актива 

Варовање “ д.о.о. aдреса: Патријарха Димитрија 24, 11090 Београд, применом  

критеријума најниже понуђене цене, заведену код понуђача број 04-3532 од 06.07.2020. 

године.   

 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на 

основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној 

набавци додељује понуђачу: „Актива Варовање“ д.о.о. aдреса: Патријарха Димитрија 

24, 11090 Београд,  , заведену код понуђача под бројем 04-3532 од 06.07.2020. године.   

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права из члана 

149. Закона о јавним набавкама,  у року од 10 (десет)  дана од дана објављивања на 

Порталу  јавних набавки. 

 

 

 

              Одговорно лице 

 

_________________________________ 

в.д. директор др Милорад Марјановић 


