
На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15),  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Народног фронта број 53, Нови Сад 

објављује  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

о закљученом уговору у поступку јавне набавке услуга – услуге обезбеђења 

(шифра: ОП-9/2018) 

 

Назив Наручиоца: Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада 

Адреса Наручиоца: Нови Сад, улица Народног фронта број 53 

Интернет страница Наручиоца: www.novisad.rs   

Врста Наручиоца: Орган локалне самоуправе 

Опис предмета набавке: Услуге – услуге обезбеђења, шифра: ОП-9/2018, у свема према 

спецификацији садржаној у конкурсној документацији. 

Назив и ознака из општег речника јавне набавке: 79710000-4 Услуге обезбеђења. 

Уговорена вредност: 27.500.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а. 

Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“. 

Број примљених понуда: Две  

Најнижа и највиша понуђена цена: 

 Најнижа понуђена цена    19.552.320,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена                           27.331.200,00 динара без ПДВ-а 

Најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 Најнижа понуђена цена    27.331.200,00 динара без ПДВ-а 

Највиша понуђена цена                           27.331.200,00 динара без ПДВ-а 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 31. августа 2018. године 

Датум закључења уговора: 20. септембра 2018. године 

Основни подаци о добављачу: 

Група понуђача коју чине:  

INTERSEC TEAM ДОО НОВИ САД  из Новог Сада,  улица Руменачки Пут број 9 а, ПИБ: 106552344, 

матични број 20629053, 

 VECTOR SECURITY Д.О.О. БЕОГРАД  из Београда, улица Јаше Продановића број 10, ПИБ: 

110433021, матични број: 21349712, 

PROTECTA GROUP Д.О.О. БЕОГРАД из Београда, улица Јужни булевар број 144, ПИБ: 103690845, 

матични број: 20003049, и  

SPARTA SECURITY D.O.O БЕОГРАД - ЗЕМУН из Београда- Земуна, улица Рабина Алкалаја 10, 

ПИБ: 109501836, матични број:  21194751. 

 

Период важења уговора: До испуњења свих уговорних обавеза.  

Околности које представљају основ за измену уговора: Уколико Наручилац утврди да постоји 

потреба за додатним услугама, да је престала потреба за обезбеђењем неког од објеката или да је 

неопходно обезбеђење у другачијем временском интервалу, Добављач је дужан да, на писани захтев 

лица задуженог за реализацију и комуникацију са Добављачем, у року од 5 дана од дана пријема 

захтева, приступи закључењу Анекса Уговора којим ће бити прецизирано за који објекат и у ком 

временском интервалу је потребно променити уговорени режим пружања услуга. 

 

http://www.novisad.rs/

