
 
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА 
Број: 02-982/41 
Датум: 08.09.2014. год. 
Б е о г р а д 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/12), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, ИАБ број: 02-982/2 од 
28.07.2014. године, Извештаја о стручној оцени понуда  ИАБ број: 02-982/26 од 20.08.2014. 
године и члана 38. став 1. тачка 32) Статута, ИАБ број: 01-320/2 од 13.03.2013. године, в.д. 
директора Историјског архива Београда, дана 08.09.2014. године, доноси 
 
 
 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 у поступку јавне набавке мале вредности 

услуга  – вршења послова физичко – техничког обезбеђења објекта Историјски архив 
Београда 

Број ЈНМВ - услуга: 1.2.1/14 
                             
 

Додељује се уговор понуђачу „SECURITAS SERVICES“ D.O.O. BEOGRAD, 11070 
Београд, Милентије Поповића 9, код наручиоца заведена под ИАБ број: 02-982/17 од 
11.08.2014. године, по цени од 215,00 динара по сату по једном извршиоцу без ПДВ-а,  
односно 258,00 динара по сату по једном извршиоцу са ПДВ-ом. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности,  ИАБ  број: 02-
982/2 од 28.07.2014. године, за јавну набавку услуга: - вршења послова физичко – 
техничког обезбеђења објекта Историјски архив Београда, која је предвиђена у Плану 
набавки за 2014.и 2015. годину, на економској класификацији (конту) 421323, процењене 
вредности 2.000.000,00 динара, наручилац је писмене позиве за подношење понуда са 
конкурсном документацијом, упутио електронским путем, дана 30.07.2014. године, следећим 
понуђачима:  

1. „SECURITAS SERVICES“ D.O.O. BEOGRAD, 11070 Београд, Милентије 
Поповића 9 (Позив - ИАБ број: 02-982/6 од 30.07.2014. године) e-mail: 
office@securitas.co.rs; 

2. „G4S SECURE SOLUTIONS“ D.O.O. BEOGRAD, 11000 Београд, Кумодрашка 
240  (Позив - ИАБ број: 02-982/5 од 30.07.2014. године) e-mail: 
slavica.dimitrijevic@rs.g4s.com; 

3. „GEM SECURITY“ D.O.O. BEOGRAD, 11000 Београд, Милутина 
Миланковића 34 (Позив - ИАБ број: 02-982/8 од 30.07.2014. године) e-mail: 
office@gemsecurity.rs 

и истовремено објавио Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију, на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Наручилац је дана 31.07.2014.године од Предузећа „BG Security“ d.o.o. Beograd добио 

Захтев за измену конкурсне документације ЈНМВ бр. 1.2.1/2014 у коме је наведено да због 



изричитог захтева за поштовањем Закона о јавним набавкама траже да се измени додатни 
услов да референца од најмање 2 наручиоца – архива која по њима није у складу са Законом о 
јавним набавкама 

Наручилац је 01.08.2014. године, објавио Обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда, због измене бр. 1 конкурсне документације и измењену Конкурсну 
документацију, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници и исте истовремено 
упутио електронским путем и препорученом пошиљком са повратницом, претходно позваним 
понуђачима из тачке 5. овог Извештаја и потом истог дана послао одговор на захтев 
Предузећа „BG Security“ d.o.o. Beograd 

 
До истека рока за подношење понуда, односно до дана 11.08.2014. године, до 10:00 
часова, примљено је 5 понуда, понуђача по наведеном редоследу: 
 

Ред. 
број 

Број под којим је 
понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум 

пријема Час 

1. 02-982/14 

Пословни систем „FTO“ д.о.о. 
Гоце Делчева 46 

11070  Нови Београд 
 

06.08.2014. 
године 10:00 

2. 02-982/15 

„BG G2 SISTEMS SECURITY“ 
d.o.o.  

11000 Београд 
Капетана Миодрага Милетића 2 

08.08.2014. 
године 9:00 

3. 02-982/16 

„ДВД ВРАЧАР“ Београд - 
Врачар  

11000 Београд 
Метохијска 42, локал 2 

08.08.2014. 
године 13:15 

4. 02-982/17 
„Securitas Se“ d.o.o. Beograd 

11070 Нови Београд 
Милентија Поповића  9 

11.08.2014. 
године 9:10 

5. 02-982/18 
„Zaštita Sigurnost“ d.o.o.  

11070 Нови Београд 
Савска 15 

11.08.2014. 
године 9:55 

 
 - Неблаговремених понуда није било. 

Комисија за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.1/14 у поступку јавних набавки је 
спровела поступак отварања понуда, о чему је сачинила Записник о отварању понуда, ИАБ 
број: 02-982/19 од 11.08.2014. године, а након тога приступила стручној оцени понуда, о чему 
је сачинила Извештај о стручној оцени понуда, ИАБ број: 02-982/26 од 20.08.2014. године, у 
којем је констатовано: 

 
Број под којим је понуда заведена, назив или шифра понуђача, цена, подаци из понуде који су 
одређени као елементи критеријума а који се могу нумерички приказати и евентуално други 
подаци из понуде: 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА Пословни систем 
„FTO“ д.о.о. 

Број понуде код Понуђача: 
 

105/14 oд 04.08.2014. 

1. Образац понуде (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) Има  



10. Понуђена цена:  
 - коначна цена по сату по 1 извршиоцу без 

ПДВ-а: 
250,00 динара 

 - коначна цена по сату по 1 извршиоцу са 
ПДВ-ом: 

300,00 динара 

11. Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума: 

 

 - Понуђена цена по сату по 1 извршиоцу 
(без ПДВ-а): 

250,00 динара  

 
 

1А.  Општи подаци о понуђачу из групе понуђача (исправно попуњен, 
потписан и печатом оверен) 

понуђач не наступа у 
групи понуђача  

1Б.  Општи подаци о подизвођачу (исправно попуњен, потписан и 
печатом оверен) 

понуђач не наступа са 
подизвођачем 

2. Изјава понућача о испуњености услова на основу члана 77 став 4 
ЗЈН (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) 

Има 

3. Изјава понућача о испуњености услова на основу члана 77 став 4 
ЗЈН за подизвођача (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) 

понуђач не наступа са 
подизвођачем 

4. Трошкови припреме понуде  (исправно попуњен, потписан и печатом 
оверен) 

нема  

5. Изјава о независној понуди (исправно попуњен, потписан и печатом 
оверен) 

Има 

6. Изјава о поштовању прописа (исправно попуњен, потписан и печатом 
оверен) 

Има 

7. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА  (исправно 
попуњен, потписан и печатом оверен) 

 
нема 

8. Техничка спецификација: Физичко-техничко обезбеђење  у објекту 
Историјски архив Београда (потписана и печатом оверена) 

Има 

9. Модел уговора  (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) Има 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА „BG G2 SISTEMS 
SECURITY“ d.o.o.  

 
Број понуде код Понуђача: 

 
Без броја oд 
05.08.2014. 

1. Образац понуде (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) Има  
1А.  Општи подаци о понуђачу из групе понуђача (исправно попуњен, 
потписан и печатом оверен) 

понуђач не наступа у 
групи понуђача  

1Б.  Општи подаци о подизвођачу (исправно попуњен, потписан и 
печатом оверен) 

понуђач не наступа са 
подизвођачем 

2. Изјава понућача о испуњености услова на основу члана 77 став 4 
ЗЈН (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) 

нема 

3. Изјава понућача о испуњености услова на основу члана 77 став 4 
ЗЈН за подизвођача (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) 

понуђач не наступа са 
подизвођачем 

4. Трошкови припреме понуде  (исправно попуњен, потписан и печатом 
оверен) 

нема 



10. Понуђена цена:  
 - коначна цена по сату по 1 извршиоцу без 

ПДВ-а: 
198,00 динара 

 - коначна цена по сату по 1 извршиоцу са 
ПДВ-ом: 

237,60 динара 

11. Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума: 

 

 - Понуђена цена по сату по 1 
извршиоцу (без ПДВ-а): 

198,00 динара  

 
 

10. Понуђена цена:  
 - коначна цена по сату по 1 извршиоцу без 

ПДВ-а: 
250,00 динара 

5. Изјава о независној понуди (исправно попуњен, потписан и печатом 
оверен) 

нема 

6. Изјава о поштовању прописа (исправно попуњен, потписан и печатом 
оверен) 

нема 

7. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА  (исправно 
попуњен, потписан и печатом оверен) 

нема 

8. Техничка спецификација: Физичко-техничко обезбеђење  у објекту 
Историјски архив Београда (потписана и печатом оверена) 

нема 

9. Модел уговора  (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) нема 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА „ДВД ВРАЧАР“ 
Београд - Врачар  

Број понуде код Понуђача: 
 

627 oд 01.08.2014. 

1. Образац понуде (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) Има  
1А.  Општи подаци о понуђачу из групе понуђача (исправно попуњен, 
потписан и печатом оверен) 

понуђач не наступа у 
групи понуђача  

1Б.  Општи подаци о подизвођачу (исправно попуњен, потписан и 
печатом оверен) 

понуђач не наступа са 
подизвођачем 

2. Изјава понућача о испуњености услова на основу члана 77 став 4 
ЗЈН (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) 

Има 

3. Изјава понућача о испуњености услова на основу члана 77 став 4 
ЗЈН за подизвођача (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) 

понуђач не наступа са 
подизвођачем 

4. Трошкови припреме понуде  (исправно попуњен, потписан и печатом 
оверен) 

Има  

5. Изјава о независној понуди (исправно попуњен, потписан и печатом 
оверен) 

Има 

6. Изјава о поштовању прописа (исправно попуњен, потписан и печатом 
оверен) 

Има 

7. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА  (исправно 
попуњен, потписан и печатом оверен) 

 
Нема 

8. Техничка спецификација: Физичко-техничко обезбеђење  у објекту 
Историјски архив Београда (потписана и печатом оверена) 

Има 

9. Модел уговора  (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) Има 



 - коначна цена по сату по 1 извршиоцу са 
ПДВ-ом: 

300,00 динара 

11. Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума: 

 

 - Понуђена цена по сату по 1 
извршиоцу (без ПДВ-а): 

250,00 динара 

 
 

10. Понуђена цена:  
 - коначна цена по сату по 1 извршиоцу без 

ПДВ-а: 
215,00 динара 

 - коначна цена по сату по 1 извршиоцу са 
ПДВ-ом: 

258,00 динара 

11. Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума: 

 

 - Понуђена цена по сату по 1 
извршиоцу (без ПДВ-а): 

215,00 динара  

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА „Securitas Se“ d.o.o. 
Beograd 

Број понуде код Понуђача: 
 

534/14 oд 04.08.2014. 

1. Образац понуде (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) Има  
1А.  Општи подаци о понуђачу из групе понуђача (исправно попуњен, 
потписан и печатом оверен) 

понуђач не наступа у 
групи понуђача  

1Б.  Општи подаци о подизвођачу (исправно попуњен, потписан и 
печатом оверен) 

понуђач не наступа са 
подизвођачем 

2. Изјава понућача о испуњености услова на основу члана 77 став 4 
ЗЈН (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) 

Има 

3. Изјава понућача о испуњености услова на основу члана 77 став 4 
ЗЈН за подизвођача (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) 

понуђач не наступа са 
подизвођачем 

4. Трошкови припреме понуде  (исправно попуњен, потписан и печатом 
оверен) 

Има  

5. Изјава о независној понуди (исправно попуњен, потписан и печатом 
оверен) 

Има 

6. Изјава о поштовању прописа (исправно попуњен, потписан и печатом 
оверен) 

Има 

7. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА  (исправно 
попуњен, потписан и печатом оверен) 

 
Има 

8. Техничка спецификација: Физичко-техничко обезбеђење  у објекту 
Историјски архив Београда (потписана и печатом оверена) 

Има 

9. Модел уговора  (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) Има 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА „Zaštita Sigurnost“ d.o.o.  
 

Број понуде код Понуђача: 
 

503/14 oд 08.08.2012. 

1. Образац понуде (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) Има  



10. Понуђена цена:  
 - коначна цена по сату по 1 извршиоцу без 

ПДВ-а: 
193,80 динара 

 - коначна цена по сату по 1 извршиоцу са 
ПДВ-ом: 

232,56 динара 

11. Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума: 

 

 - Понуђена цена по сату по 1 
извршиоцу (без ПДВ-а): 

193,80 динара  

 
Након отварања и прегледа понуда одбијене су понуда следећих понуђача: 
 
Приликом отварања понуда уочени су следећи недостатци: 

Предузеће „FTO“ д.о.о.Београд није доствило следеће обрасце:  
 

 
Предузеће „BG G2 SISTEMS SECURITY“ d.o.o.  није доставило следеће обрасце: 
 

1А.  Општи подаци о понуђачу из групе понуђача (исправно попуњен, 
потписан и печатом оверен) 

понуђач не наступа у 
групи понуђача  

1Б.  Општи подаци о подизвођачу (исправно попуњен, потписан и 
печатом оверен) 

понуђач не наступа са 
подизвођачем 

2. Изјава понућача о испуњености услова на основу члана 77 став 4 
ЗЈН (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) 

Има 

3. Изјава понућача о испуњености услова на основу члана 77 став 4 
ЗЈН за подизвођача (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) 

понуђач не наступа са 
подизвођачем 

4. Трошкови припреме понуде  (исправно попуњен, потписан и печатом 
оверен) 

Има  

5. Изјава о независној понуди (исправно попуњен, потписан и печатом 
оверен) 

Има 

6. Изјава о поштовању прописа (исправно попуњен, потписан и печатом 
оверен) 

Има 

7. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА  (исправно 
попуњен, потписан и печатом оверен) 

 
Има 

8. Техничка спецификација: Физичко-техничко обезбеђење  у објекту 
Историјски архив Београда (потписана и печатом оверена) 

Има 

9. Модел уговора  (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) Има 

4. Трошкови припреме понуде  (исправно попуњен, потписан и 
печатом оверен) 

нема  

7. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА  (исправно 
попуњен, потписан и печатом оверен) 

 
нема 

2. Изјава понућача о испуњености услова на основу члана 77 став 4 
ЗЈН (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) 

нема 

4. Трошкови припреме понуде  (исправно попуњен, потписан и 
печатом оверен) 

нема 

5. Изјава о независној понуди (исправно попуњен, потписан и печатом 
оверен) 

нема 

6. Изјава о поштовању прописа (исправно попуњен, потписан и 
печатом оверен) 

нема 



 
Предузеће „ДВД ВРАЧАР“ Београд – Врачар није доставило следеће обрасце: 
 

 
Предузеће „ZAŠTITA SIGURNOST“ doo Београд није испунило додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама (Службени 
Гласник РС бр. 124/12) да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом 
односно да у протеклих шест (6) месеци од дана објављивања позива за достављање понуда 
(рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна и  испуњеност додатних услова  
у вези члана 77 Закона о јавним набавкама  за учешће у поступку јавне набавке, понуђач је 
доказивао достављањем потврде Народне Банке Србије о броју дана неликвидности.  
Како је наручилац позив и конкурсну докумантацију објавио на порталу и доставио је 
електронским путем на три адресе дана 30.07.2014.године тражена потврда НБС морала је да 
обухвати период од 31.01.2014.године до 31.07.2014.године. Међутим понуђач Предузеће 
„ZAŠTITA SIGURNOST“ doo Београд је доставио потврду НБС број IX/2.2-218234/2/14 од 
28.07.2014.године којом доказују да нису имали евидентиране дане неликвидности за дати 
период од 01.01.2011.године до 28.07.2014.године, али не и 28.07.2014., 29.07.2014. и 
30.07.2014.године.  
До оваквог закључка Комисија за јавну набавку број 1.2.1/14 је дошла након поднетог захтева 
за заштиту права понуђача на одлуку о додели уговора у поступку ЈНМВ – услуга бр. 1.2.1/14, 
код Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки као и накнадном 
провером целокупне конкурсне документације када је закључила да је предходном приликом 
учинила превид. 

   
Понуде Предузећа Пословни систем „FTO“ д.о.о.Београд,,  „BG G2 SISTEMS SECURITY“ 
d.o.o. Београд, „ДВД ВРАЧАР“ Београд – Врачар и „ZAŠTITA SIGURNOST“ doo Београд су 
одбијене као неприхватљиве јер није доставиљена комплетна тражена документација. 
 
 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. 
 

 Рангирање: 
 

1. „SECURITAS Sеrvices“ DOO Beograd  215,00 динара по сату без ПДВ-а по 1 
извршиоцу 
 
 
Након спроведене стручне оцене понуда, рангирања понуда и поднетог захтева за заштиту 
права понуђача на одлуку о додели уговора изабрана је понуда понуђача „SECURITAS 
Sеrvices“ DOO Beograd, 11070 Нови Београд, Милентија Поповића 9, код наручиоца 
заведена под ИАБ број: 02-982/17 од 11.08.2014. године, по цени од 215,00 динара по сату 
по једном извршиоцу без ПДВ-а,  односно 232,56 динара по сату по једном извршиоцу са 
ПДВ-ом, те се наручиоцу предлаже доношење Одлуке о додели уговора, наведеном понуђачу 
чија је понуда изабрана 

7. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА  (исправно 
попуњен, потписан и печатом оверен) 

нема 

8. Техничка спецификација: Физичко-техничко обезбеђење  у 
објекту Историјски архив Београда (потписана и печатом оверена) 

нема 

9. Модел уговора  (исправно попуњен, потписан и печатом оверен) нема 

7. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА  (исправно 
попуњен, потписан и печатом оверен) 

 
Нема 
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