
  

 

 

 

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

На основу члана 57. став 1. 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: услугa – Физичко обезбеђење објекта ГАЗЕЛА (79710000 

Услуге обезбеђења) 

 

Уговорена вредност: Уговорену цену чини цена услуге физичког обезбеђења 

пословног објекта испод моста «Газела» ул. Бродарска бб, Нови Београд и то 

радног сата за једног извршиоца у износу од 342,00 динара без пореза на додату 

вредност, при чему се Добављач обавезује да ће пружати уговорене услуге у 

периоду од 12 месеци од дана увођења у посао, а укупна исплаћена накнада за 

пружене услуге износи 2.995.920,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

3.595.104,00 динара са порезом на додату вредност 

     

Критеријум за доделу уговора:  

Додела уговора је извршена применом критеријума „Најнижа понуђена цена 

радног сата за једног извршиоца без ПДВ-а“ 

 

Број примљених понуда:  

Благовремено до дана 23. јула 2020. године примљена је понуда од једног понуђача 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

Заједничка понуда група понуђача «БЗР БЕЗБЕДНОСТ» д.о.о. Београд, 

«БЕОЗАШТИТА, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ» д.о.о. Београд, 

«DOBERGARD» d.o.o. Београд и «DOBERGARD PLUS» d.o.o. Београд, је једина 

понуђена и износи 2.995.920,00 динара без пореза на додату вредност, односно 

3.595.104,00 динара са порезом на додату вредност 

 

 

 



  

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

Заједничка понуда група понуђача «БЗР БЕЗБЕДНОСТ» д.о.о. Београд, 

«БЕОЗАШТИТА, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ» д.о.о. Београд, 

«DOBERGARD» d.o.o. Београд и «DOBERGARD PLUS» d.o.o. Београд, је једина 

понуђена, прихватљива и износи 2.995.920,00 динара без пореза на додату 

вредност, односно 3.595.104,00 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 27. јула 2020. године 

 

Датум закључења уговора:  

Уговор је закључен дана 11.08.2020. године 

 

Основни подаци о добављачу:  

«БЗР БЕЗБЕДНОСТ» д.о.о. Београд, Улица Димитрија Туцовића број 115/23, 

матични број 20845597, ПИБ 107655956, број рачуна 170-30015225001-27 отворен 

код «UNICREDIT BANK SRBIJA» AD Београд, телефон 011/2750-127, коју заступа 

директор Драгица Стојић 

Чланови групе понуђача: 

«БЕОЗАШТИТА, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ» д.о.о. Београд, Улица 

Димитрија Туцовића број 115/22, матични број 20357444, ПИБ 105316527, коју 

заступа  директор Нада Ћућило 

«DOBERGARD» d.o.o. Београд, Школски трг број 5, матични број 17569775, ПИБ 

103509048, који заступа  директор Душан Ђукић 

«DOBERGARD PLUS» d.o.o. Београд, Школски трг брoj 5, матични број 20821612, 

ПИБ 107533181, који заступа  директор Душан Ђукић 

 

Период важења уговора:  

Добављач с обавезује да ће пружати уговорене услуге у периду од 12 месеци од 

дана увођења у посао 

 

 


