
  

 

 

 

Београд, Булевар краља Александра 282 www.putevi-srbije.rs 

На основу члана 57. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама                                        

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Јавно предузеће «Путеви Србије» 

 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 282 

 

Интернет страница наручиоца: www.putevi-srbije.rs 

 

Врста наручиоца: јавно предузеће 

 

Предмет јавне набавке: услуга – Ангажовање ватрогасне јединице на државном 

путу А1, Обилазница око Београда – ПАРТИЈА 1. Ангажовање ватрогасне јединице 

на пословима пословно – техничког обезбеђења на делу државног пута IA реда 

(75251000 Услуге ватрогасне службе) 

 

Уговорена вредност: Уговорена цена износи 6.885.360,00 динара без пореза на 

додату вредност, односно 8.262.432,00 динара са порезом на додату вредност 

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена укупна 

цена без пореза на додату вредност“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 11. августа 2017. године примљена је понуда од једног 

понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда групе понуђача «VBS2 INTERNATIONAL SECURITY» d.o.o. 

Нови Београд и «DOBERGARD» d.о.о. Београд, је једина понуђена и износи 

6.885.360,00 динара без пореза на додату вредност, односно 8.262.432,00 динара са 

порезом на додату вредност 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда групе понуђача «VBS2 INTERNATIONAL SECURITY» d.o.o. 

Нови Београд и «DOBERGARD» d.о.о. Београд, је једина понуђена, прихватљива и 

износи 6.885.360,00 динара без пореза на додату вредност, односно 8.262.432,00 

динара са порезом на додату вредност 

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  

Понуђач нема Подизвођача 

 



  

Датум доношења одлуке о додели уговора:  

Одлука о додели уговора је донета дана 06. септембра 2017. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 06.10.2017. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«VBS2 INTERNATIONAL SECURITY» d.o.o. Нови Београд, Булевар Зорана 

Ђинђића бр. 83, матични број 21123650, ПИБ 109080569, број рачуна 155-33949-13 

код «HALK BANKE» AD, телефон 011/2400 848, који заступа директор Небојша 

Спичек 

Члан групе понуђача: 

«DOBERGARD» d.о.о. Београд, Улица Школски трг бр. 5, матични број 17569775, 

ПИБ 103509048, који заступа директор Душан Ђукић 

 

Период важења уговора:  

Годину дана од дана закључења уговора 

 


