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Број: 05/8-20-4/2016 
Датум: 23.03. 2016.г. 
 

На основу спроведеног поступка јавнe набавке мале вредности бр. 4/2016, и Извештаја о 
стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку, дел.бр: 05/7-19-4/2016 од 22.03.2016, а у складу са 
чланом 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС '', бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) , 
директор Средњошколског дома доноси следећу:  

 
О Д Л У К У 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 
Уговор о набавци услуга обезбеђења Средњошколског дома  додељује се понуђачу 

Ipon Security, doo, Нови Сад.     
        Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
Средњошколског дома у року од три дана од дана доношења. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац,  Средњошколски дом из Новог Сада, спровео је поступак јавне набавке мале 
вредности за набавку услуга обезбеђења. 
       Поступак је покренут Одлуком директора, дел.бр. 05/1-3-4/2016 од 08.03. 2016. године, под 
редним бројем: 4/2016. 
       Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН: 79710000  -"услуге обезбеђења" 
       Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци услуга 
обезбеђења  на период од 01.04.2016. до 31.03.2017.године. 

Критеријум за доделу уговора – најнижа понуђена цена. 
       Процењена вредност јавне набавке је 1.120.833,00динара (без пдв-а), 1.345000,00 са пдв-ом. 

Финансијским планом Средњошколског дома за 2016,  позиција 23. конто 423911 – „остале опште 
услуге“  у износу од 1.285.000,00 динара, од чега су преузете обавезе из 2015. 340.000,00 динара. 
Пројектована средства за 2017. годину за ову набавку су 400.000,00 динара, што чини укупно 
планирана средства за ову набавку у износу од 1.345.000,00 динара. 

 Позив за подношење понуда и конкурсна документација су објављени на порталу     Управе за 
јавне набавке и на електронској страници Наручиоца дана 11.03. 2016. год.  

Рок за подношење понуда је био до 12,00 час. 21.03. 2016. године.  
   
Благовремено,тј. до 12,00 час. дана 21.03. 2016.г., приспеле су понуде следећих понуђача, и то по 

наведеном редоследу 
Број под којим је 
понуда заведена      Назив или шифра понуђача                 Датум пријема__Час 

1.    05/5-14-4/2016       ДВД Врачар, Београд                           18.03.2016.г.        11,45 h 
2.    05/5-15-4/2016      DOBERGARD DOO, Beograd               21.03.2016.г.        09,38 h 
3.    05/5-16-4/2016       Ipon Security, doo,Н. Сад                      21.03.2016.г.        11,45 h 

Неблаговремено  приспелих  понуда  није било. 
 

7. Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални попусти 
које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума, а који се могу 
нумерички приказати и евентуално други подаци из понуде (подаци се уносе за сваког понуђача 
посебно), по редоследу подношења понуда. 
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