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Овлашћено лице Наручиоца – Генерални секретар Ватерполо савеза Србије, на основу Извештаја 

комисије о стручној оцени понуда број 99/11 од 27.07.2018. године, а у складу са чланом 107. ст 3. и 4. и 

чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) доноси   

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

Јавна набавка број ЈНМВ 11/2018-99 

 

I Уговор у поступку јавне набавке број ЈНМВ 11/2018-99: услуге - Услуге обезбеђења међународног 

турнира „КОМЕН КУП 2018“ за млађе категорије у периоду од 02.08. до 05.08.2018. године, спроводи се 

као поступак јавне набавке мале вредности, а по стицању услова из члана 107. став 3. ЗЈН, додељује се 

понуђачу „Сунчев круг обезбеђења“ д.о.о, Трговачка 16А, Београд. 

Цена ангажовања услуге обезбеђења без ПДВ за 4 дана (УКУПНО (1+2+3+4) из обрасца структуре 

цена) износи: 238.000,00 динара. 

Цена ангажовања услуге обезбеђења са ПДВ за 4 дана (УКУПНО (1+2+3+4) из обрасца структуре 

цена) износи: 285.600,00 динара. 

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

Начин извршења услуге: Предметне услуге прецизиране су спецификацијом, која је саставни део 

конкурсне документације. 

Период коришћења услуге: од 02.08.2018. до 05.08.2018. године (према спецификацији из 

конкурсне документације) 

Начин плаћања: Плаћање се врши на текући рачун понуђача. 

Рок плаћања: 45 дана од дана достављања исправне фактуре  

 

Образложење:  

 

Предмет набавке: Услуге обезбеђења међународног турнира „КОМЕН КУП 2018“ за млађе категорије у 

периоду од 02.08. до 05.08.2018. године 

Назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 – Услуге обезбеђења 

Процењена вредност јавне набавке: 300.000,00 динара без ПДВ. 

 

Одлуком број 99 од 18.07.2018. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности за 

набавку - Услуге обезбеђења међународног турнира „КОМЕН КУП 2018“ за млађе категорије у периоду од 

02.08. до 05.08.2018. године. 

 

Одлуком је одређен критеријум за оцену понуда и то „најнижа понуђена цена“. 

 

Позив за подношење понуде и конкурсна документација за наведену јавну набавку објављени су на 

Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца дана 18.07.2018. године.  

 

Благовремено, тј. до 10:00 часова, дана 26.07.2018. године, пристигле су понуде следећих понуђача: 

1. „Сунчев круг обезбеђења“ д.о.о, Трговачка 16А, Београд (понуда заведена под бројем 99/08 

дана 26.07.2018. године у 09:30 часова); 

2. „G4S Secure Solutions“ д.о.о, Булевар Пека Дапчевића 32, Београд (понуда заведена под 

бројем 99/09 дана 26.07.2018. године у 09:34 часова). 

   

Није пристигла нити једна неблаговремена понуда.     

  

Поступак отварања понуда вођен је дана 26.07.2018. године са почетком у 11:00 часова на адреси 

Спортски савез Београда, Тиршова 3, Београд (Записник о отварању понуда број 99/10 од 26.07.2018. 

године). 

 

      Комисија за јавну набавку је након отварања извршила преглед достављених понуда за предметну 

јавну набавку у складу са условима који су тражени предметном конкурсном документацијом и утврдила 

следеће:  



 

Цена и остали подаци из Обрасца понуде: 

ПОНУЂАЧ  

Број понуде 

(из Обрасца 

понуде) 

Укупна понуђена 

цена без ПДВ 

Рок важења 

понуде   
Рок плаћања  

„Сунчев круг 

обезбеђења“ д.о.о. 

09-21/2018 од 

25.07.2018. 
238.000,00 60 дана 45 дана 

„G4S Secure Solutions“ 

д.о.о. 

185-МСС/2018 од 

25.07.2018. 
518.400,00 90 дана 20 дана 

 

- Понуда понуђача „Сунчев круг обезбеђења“ д.о.о, Трговачка 16А, Београд је прихватљива. 

- Понуда понуђача „G4S Secure Solutions“ д.о.о, Булевар Пека Дапчевића 32, Београд је не 

прихватљива. 

Не прихватљива је из разлога што понуда  понуђача „G4S Secure Solutions“ д.о.о, Булевар Пека 

Дапчевића 32, Београд превазилази процењену вредност јавне набавке за 218.400,00 динара без ПДВ. 

У складу са чланом 107. став 1. ЗЈН одбија се понуда понуђача „G4S Secure Solutions“ д.о.о, 

Булевар Пека Дапчевића 32, Београд. 

 

Реодослед пристиглих прихватљивих понуда на основу критеријума најнижа понуђена цена: 

1. „Сунчев круг обезбеђења“ д.о.о. – 238.000,00 динара без ПДВ; 

 

Комисија је предложила Наручиоцу да донесе одлуку о додели уговора понуђачу „Сунчев круг 

обезбеђења“ д.о.о, Трговачка 16А, Београд јавну набавку број ЈНМВ 11/2018-99 – услуге - Услуге 

обезбеђења међународног турнира „КОМЕН КУП 2018“ за млађе категорије у периоду од 02.08. до 

05.08.2018. године, поводом чега је сачинила Извештај Комисије о стручној оцени понуда број 99/11 од 

27.07.2018. године. 

 

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о додели уговора, те 

је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу „Сунчев круг обезбеђења“ 

д.о.о, Трговачка 16А, Београд, који је у предметном поступку јавне набавке мале вредности, поднео 

понуду број 09-21/2018 од 25.07.2018. године. 

 

Цена ангажовања услуге обезбеђења без ПДВ за 4 дана (УКУПНО (1+2+3+4) из обрасца структуре 

цена) износи: 238.000,00 динара. 

Цена ангажовања услуге обезбеђења са ПДВ за 4 дана (УКУПНО (1+2+3+4) из обрасца структуре 

цена) износи: 285.600,00 динара. 

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда. 

Начин извршења услуге: Предметне услуге прецизиране су спецификацијом, која је саставни део 

конкурсне документације. 

Период коришћења услуге: од 02.08.2018. до 05.08.2018. године (према спецификацији из 

конкурсне документације) 

Начин плаћања: Плаћање се врши на текући рачун понуђача. 

Рок плаћања: 45 дана од дана достављања исправне фактуре  

 

Поука о правном леку: 
Против ове одлуке, понуђач може Наручиоцу  

поднети Захтев за заштиту права у року од 5 дана  

од дана објављивања на Порталу јавних набавки.  

 

                                                                                                                Генерални секретар 

            Ватерполо савеза Србије 

         

                                                                                                          ________________________  

                                                                                                                   Немања Маријан 

Доставити Одлуку о додели уговора Архиви 

и објавити на Порталу јавних набавки и интернет 

Страни Наручиоца 


