
Историјски архив Града Новог Сада, 

Нови Сад, Филипа Вишњића бр. 2а 

Број: 031 - 147 

Дана: 15.03.2017. године   

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА 

ПАРТИЈА 1 и ПАРТИЈА 3 

РЕДНИ БРОЈ 01/2017  

УГОВОРИ СЕ ДОДЕЉУЈУ понуђачима - за партију 1 понуђачу „IPON SECURITY“ д.о.о., 

Булевар Јаше Томића бр. 24/12, 21000 Нови Сад, понуда бр. 17/2017 од 10.03.2017. године код 

наручиоца заведена под бр. 031-137 од 13.03.2017. године, а за партију 3 понуђачу 

»DOBERGARD » d.o.o, Школски трг бр. 5, 11000 Београд, понуда бр. 1166-3/17 од 01.03.2017. 

године, код наручиоца заведена под бр. 031-133 од 13.03.2017. године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 28.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 031 - 

107. 

Позив за подношење понуде и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки 

и интернет страници наручиоца дана 01.03.2017. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, бр. 

031 – 138 од 13.03.2017. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је приступила 

стручној оцени понуда, датој у Извештају од 14.03.2017. године, бр. 031 - 142. 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

1) Предмет јавне набавке обликован је у три партије и то су услуге физичког обезбеђења објекта, 

одржавања хигијене објекта и преношења архивске грађе (физички послови): 

ПАРТИЈА бр.1 - услуга физичког обезбеђења објекта 

Услуге физичко - техничког обезбеђења обухватају: 

 
- обезбеђење главног и спредних улаза у зграду Историјског архива Града Новог Сада, у Ул. Филипа Вишњића бр.2а, 

Нови Сад; 

- вршење контроле уласка и изласка лица и ствари у зграду и из зграде, у Ул. Филипа Вишњића бр.2а, Нови Сад; 

- вршење физичке заштите лица и имовине, првенствено личним присуством и непосредном активношћу;  

- откривање и спречавање појава које могу угрозити безбедност лица и имовине у згради, у Ул. Филипа Вишњића бр.2а, 

Нови Сад; 

- вршење редовне котроле обиласка зграде и вођење еведенције по налагу Наручиоца - корисника услуге; 

- у случају наступања ванредних ситуација, предузимање мера и употреба средства превиђених законским прописима, 

правилницима и упутствима, као и хитно, без одлагања извештавање Наручиоца; 

- пружање Мониторинга на CCTV систему (видео надзор) и алармима инсталираних на згради и у згради Наручиоца, у 

Ул. Филипа Вишњића бр.2а, Нови Сад; 

 

Услуга физичког обезбеђења објекта обухвата и противпожарну контролу у и ван објекта Наручиоца.  

Услуга физичког обезбеђења и противпржарне контроле објекта обухвата 4,5 запослена физичка лица (ССС), односно 

службеника обезбеђења са лиценцом која се издаје физичком лицу, односно са Лиценцом за вршење послова одговорног 

лица за заштиту или Лиценцом за вршење основних послова службеника обезбеђења – без оружја. Послови захтевају 

свакодневно дежурству од 00 до 24 часа, викендом и празницима. 

Услуге ангажованих лица на пословима противпожарне заштите, сагласно Закону о заштити од пожара обухватају: 



- у случају пожара предузимају све мере за ефикасну локализацију и ликвидацију пожара, извештавају професионалну 

ватрогасну јединицу и надлежно лице Наручиоца; 

- по указаној потреби, предузимају активности на узбуњивању и планској евакуацији људи и материјалних добара; 

- обављају обуку, о свом трошку за управљање системом NOVEC 1230 за аутоматску контролу гашења пожара; 

- у случају акције гашења пожара од стране професионалне ватрогасне јединице, поступа по инструкцијама 

Руководиоца акције гашења пожара; 

- организују и одговарају за рад у дежурној смени; 

- обезбеђују и врше континуирано праћење рада противпожарних централа за детекцију пожара и аутоматско гашење; 

- дневна контрола функционалног статуса свих система за детекцију и аутоматско гашење инсталираних на предметној 

локацији, према корисничком упутству произвођача и интерном упутству Наручиоца; 

- у дневној 12 - часовној смени врше најмање три редовна обиласка штићеног простора и то: први на почетку - пријему 

смене, други по завршетку редовног радног времена запослених и трећи на истеку смене; 

- у ноћној 12 - часовној смени врше најмање три редовна обиласка и то: по пријему смене, други по престанку рада 

ангажованих лица на одржавању хигијене и трећи непосредно пред крај смене; 

- врше контролу исправности и правилног распореда мобилне опреме за гашење пожара према изводу из плана заштите 

од пожара добијеног од Наручиоца; 

- врше визуелну контролу хидрантских ормана и обезбеђују периодичне функционалне пробе рада хидраната на 

предметној локацији у објекту; 

- врше сталну контролу исправности паник-расвете; 

- врше перманентан надзор над спровођењем превентивних мера заштите од пожара прописаних Законом, Планом 

заштите од пожара, правилником, интерним актима, налозима и инструкцијама Наручиоца; 

- врше редовно и прецизно евидентирање у евиденционим књигама – листама, свих активности и догађаја током смене. 

Услуга физичког обезбеђења вршиће се за површину објекта око 7.500 m2. 

ПАРТИЈА бр.2 – услуга одржавања хигијене објекта 

Редовно месечно одржавање унтрашњег и спољашњег простора у и око објекта Наручиоца (Услуге хигијене и 

одржавања зеленила) обухватају задужења за вршење услуге редовног одржавања унутрашњег и спољашњег простора 

(услуге хигијене и одржавања зеленила) у оквиру редовног радног времена (07-15 часова) на месечном нивоу и опис 

послова у оквиру дежурства након радног времена. Сви послови који нису наведени као месечно задужење биће вршени 

по налогу за рад одговорног лица Наручиоца. 

А) Услуге редовног месечног одржавања унутрашњег и спољашњег простора у објекту Наручиоца (Услуге хигијене и 

одржавање зеленила) у виду дежурства, у оквиру радног времена Наручиоца, обухватају: 

- дежурство, од 07,00 часова до 09,00 часова, на главним улазним вратима ради брисања пода; 

- чишћење спољног простора, у кругу од 10 метара од главног улаза у објекат Наручиоца; 

- обилазак осталих (споредних) улаза у објекат Наручиоца и чишћење по потреби у кругу од 10 метара од објекта; 

- чишћење површина и одржавање хигијене по позиву од стране Наручиоца (долазак на позив Наручиоца - максимално 

15 минута); 

- вршење свих послова који обухватају редовно одржавање канцеларијског простора, холова, ходника, депоа, лифтова, 

санитарних човорова и других просторија у објекту Наручиоца; 

- једном месечно обезбеди машинско прање тврдих подова (плочица, ламината и гуме), по захтеву Наручиоца; 

-обилазак објекта и одржавање хигијене током радног времена Наручиоца; 

- редовно заливање унутрашњег и спољашњег зеленила. 

 

Б) Услуге редовног месечног одржавања унутрашњег и спољашњег простора у објекту Наручиоца (Услуге хигијене и 

одржавање зеленила) у виду дежурства, након радног времена Наручиоца, обухватају: 

Услуга одржавања хигијене вршиће се за површину објекта око 7.500 m2.  

Хемијска средства и потребну опрему за одржавање хигијене објекта обезбеђује Наручилац, осим машине и хемикалија 

за машинско прање тврдих подова. 

ПАРТИЈА бр.3 – услуга преношења архивске грађе (физички послови) 

Услуга преношења архивске грађе (физички послови) обухвата задужења радно ангажоване групе за вршење услуге 

преношење архивске грађе, по налогу Наручиоца у оквиру радног времена Наручиоца. Физички послови подразумевају 

преношење архивске грађе са других локација на територији општина за које је надлежан Наручилац. Сви послови који 

нису наведени као месечно задужење биће вршени по налогу одговорног лица Наручиоца кроз посебан налог за рад.  

Архивска грађа у складу са Законом о културним добрима представља покретно културно добро које ужива заштиту. Из 

тог разлога, захтева посебну пажњу приликом паковања, истовара и утовара архивске грађе, уз надзор стручног лица 

Наручиоца. 



2) Процењена вредност јавне набавке:  

Процењена вредност јавне набавке: 3.713.333,00 динара без обрачунатог ПДВ, 4.456.000,00 динара 

са ПДВ-ом, од чега за: 

партију 1 - 1.880.000,00 динара без обрачунатог ПДВ, односно  2.256.000,00 динара са ПДВ-ом; 

партију 2 - 916.667,00 динара без обрачунатог ПДВ, односно  1.100.000,00 динара са ПДВ-ом; и  

партију 3 - 916.667,00 динара без обрачунатог ПДВ, односно  1.100.000,00 динара са ПДВ-ом. 

3) Назив и ознака из општег речника набавки:  

 79713000 - Чуварске службе 

 98341120 – Услуге портира 

 90919200 – Услуге чишћења канцеларија 

 98392000 – Услуге пресељења  

4) Подаци о апропријацији у буџету/финансијском плану:  

Средства за јавну набавку предвиђена су Финансијским планом Историјски архив Града 

Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину, на позицији 426.08, апропријација 423911. Извор 

финансирања: 1) приходи из буџета – 3.630.001,00 динара без ПДВ-а, односно 4.356.000,00 

са ПДВ-ом и 2) сопствени приходи буџетских корисника – 83.333,00 без ПДВ-а, односно 

100.000,00 са ПДВ-ом. Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки наручиоца за 2017. 

годину, ред. бр. 1.2  1.  

5) У поступку јавне набавке учествовало је 5 (пет) понуђача. Основни подаци о 

понуђачима:  

Р. бр.  Подаци из понуде  

1.  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  
»ЛАНИВА» д.o.o, Владимира 

Гортана  бр. 24/1, 11050 Београд 

Број под којим је понуда заведена   031-132    

Начин на који понуђач наступа  заједничка понуда 

Цена радног часа без ПДВ-а – партија 2  205,00 

Цена радног часа са ПДВ-ом – партија 2  246,00 

Понуђена укупна цена без ПДВ-а – партија 2  1.443.200,00 

Понуђена укупна цена са ПДВ-ом – партија 2  1.731.840,00 

Рок плаћања 45 дана 

Рок важења понуде 30 дана 

 

Р. бр.  Подаци из понуде  

2.  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  
»ДОБЕРГАРД » д.о.о., Школски 

трг бр. 5, 11000 Београд 

Број под којим је понуда заведена   031-133    

Начин на који понуђач наступа   самостално 

Цена радног часа без ПДВ-а – партија 1  235,00 

Цена радног часа са ПДВ-ом – партија 1  282,00 

Понуђена укупна цена без ПДВ-а – партија 1  1.675.080,00 

Понуђена укупна цена са ПДВ-ом – партија 1  2.010.096,00 

Рок плаћања   45 дана 

Рок важења понуде  60 дана 



 

Р. бр.  Подаци из понуде  

3.  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  

Привредно друштво за одржавање 

и заштиту објеката и 

угоститељство „Одржавање и 

услуге“ д.о.о., Нови Сад, Булевар 

ослобођења бр.100, 21000 Нови Сад 

Број под којим је понуда заведена   031-134    

Начин на који понуђач наступа   самостално 

Цена радног часа без ПДВ-а – партија 1  300,00 

Цена радног часа са ПДВ-ом – партија 1  360,00 

Понуђена укупна цена без ПДВ-а – партија 1  2.138.400,00 

Понуђена укупна цена са ПДВ-ом – партија 1  2.566.080,00 

Рок плаћања   45 дана 

 Рок важења понуде  30 дана 

 Начин на који понуђач наступа  самостално 

 Цена радног часа без ПДВ-а – партија 2  260,00 

 Цена радног часа са ПДВ-ом – партија 2  312,00 

 Понуђена укупна цена без ПДВ-а – партија 2  1.830.400,00 

 Понуђена укупна цена са ПДВ-ом – партија 2  2.196.480,00 

 Рок плаћања 45 дана 

 Рок важења понуде 30 дана 

 Начин на који понуђач наступа самостално 

 Цена радног часа без ПДВ-а – партија 3 300,00 

 Цена радног часа са ПДВ-ом – партија 3 360,00 

 Понуђена укупна цена без ПДВ-а – партија 3 950.400,00 

 Понуђена укупна цена са ПДВ-ом – партија 3 1.140.480,00 

 Рок плаћања 45 дана 

 Рок важења понуде 30 дана 

   

Р. бр.  Подаци из понуде  

4.  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  
„РЕВНОСТ“ а.д., Балзакова бр. 3, 

21000 Нови Сад 

Број под којим је понуда заведена   031-135    

Начин на који понуђач наступа   самостално 

Цена радног часа без ПДВ-а – партија 1  299,00 

Цена радног часа са ПДВ-ом – партија 1  358,80 

Понуђена укупна цена без ПДВ-а – партија 1  2.131.272,00 

Начин на који понуђач наступа  самостално 

Цена радног часа без ПДВ-а – партија 2  235,00 

Цена радног часа са ПДВ-ом – партија 2  282,00 

 Понуђена укупна цена без ПДВ-а – партија 2  1.654.400,00 

 Понуђена укупна цена са ПДВ-ом – партија 2  1.985.280,00 

 Рок плаћања 45 дана 

 Рок важења понуде 60 дана 

 Начин на који понуђач наступа самостално 

 Цена радног часа без ПДВ-а – партија 3 235,00 

 Цена радног часа са ПДВ-ом – партија 3 282,00 

 Понуђена укупна цена без ПДВ-а – партија 3 744.480,00 

 Понуђена укупна цена са ПДВ-ом – партија 3 893.376,00 

 Рок плаћања 45 дана 

 Рок важења понуде 60 дана 

 



Понуђена укупна цена са ПДВ-ом – партија 1  2.577.526,40 

Рок плаћања   45 дана 

 Рок важења понуде  60 дана 

 Начин на који понуђач наступа  самостално 

 Цена радног часа без ПДВ-а – партија 2  277,00 

 Цена радног часа са ПДВ-ом – партија 2  332,40 

 Понуђена укупна цена без ПДВ-а – партија 2  1.950.080,00 

 Понуђена укупна цена са ПДВ-ом – партија 2  2.340.096,00 

 Рок плаћања 45 дана 

 Рок важења понуде 60 дана 

 Начин на који понуђач наступа самостално 

 Цена радног часа без ПДВ-а – партија 3 257,00 

 Цена радног часа са ПДВ-ом – партија 3 308,40 

 Понуђена укупна цена без ПДВ-а – партија 3 1.831.896,00 

 Понуђена укупна цена са ПДВ-ом – партија 3 2.198.275,20 

 Рок плаћања 45 дана 

 Рок важења понуде 60 дана 

   

Р. бр.  Подаци из понуде  

5.  

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  
„IPON SECURITY“ д.о.о., Булевар 

Јаше Томића бр. 24/12, 21000 Нови 

Сад 

Број под којим је понуда заведена   031-137    

Начин на који понуђач наступа   самостално 

Цена радног часа без ПДВ-а – партија 1  217,00 

Цена радног часа са ПДВ-ом – партија 1  260,40 

Понуђена укупна цена без ПДВ-а – партија 1  1.546.776,00 

Понуђена укупна цена са ПДВ-ом – партија 1  1.856.131,20 

Рок плаћања   45 дана 

 Рок важења понуде  90 дана 

6) У поступку отварања и прегледом поднетих понуда понуђача, Комисија за јавну набавку, 

констатује следеће: 

Након отварања понуда дана 13.03.2017. године у 12,00 часова, Комисија констатује да је 

пристигла једна неблаговремена понуда, која је у складу са чланом 104. став 4. Закона о јавним 

набавкама, неотворена враћена, препорученом поштом понуђачу. 

1. Понуђач, односно група понуђача у заједничкој понуди бр. 83/17 од 07.03.2017. године за 

ПАРТИЈУ 2: „ЛАНИВА“ Д.О.О. Београд, Владимира Гортана бр. 24/1, Београд и „ESON 

PROFESIONAL CLEANING“Д.О.О., Београд, Генерала Михајла Недељковића бр. 58, Нови 

Београд доставио је споразум о заједничком наступу, бр.82/17 од 07.03.2017. године, затим 

овлашћење „ESON PROFESIONAL CLEANING“Д.О.О., Београд од 07.03.2017. године, све 

тражене доказе којима испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и 

додатне услове из члана 76. Закона за учешће у поступку јавне набавке бр. 01/2017. Комисија је 

дошла до закључка да понуђач односно група понуђача у заједничкој понуди за ПАРТИЈУ 2: 

„ЛАНИВА“ Д.О.О. Београд, Владимира Гортана бр. 24/1, Београд и „ESON PROFESIONAL 

CLEANING“Д.О.О., Београд, Генерала Михајла Недељковића бр. 58, Нови Београд, доставили 

су неприхватљиву понуду јер иста прелази износ процењене вредности из Плана јавних 

набавки за 2017. годину код Наручиоца за ПАРТИЈУ 2. Понуђач је понудио укупну цену од 

1.443.200,00 без ПДВ-а, односно 1.731.840,00 са ПДВ-ом, која је већа од процењене вредности те 

партије. Процењена вредност за ПАРТИЈУ 2 износи 916.667,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, 

односно 1.100.000,00 динара са ПДВ-ом. 



Понуда понуђача „ЛАНИВА“ Д.О.О. Београд, Владимира Гортана бр. 24/1, Београд и „ESON 

PROFESIONAL CLEANING“Д.О.О., Београд, Генерала Михајла Недељковића бр. 58, Нови 

Београд за партију 2 прелази износ опредељених средстава Наручиоца и Комисија предлаже 

обуставу поступка у погледу те партије. 

2. Понуђач: »ДОБЕРГАРД » д.о.о., Школски трг бр. 5, 11000 Београд доставио је све тражене 

доказе којима испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и додатне услове 

из члана 76. Закона за учешће у поступку јавне набавке бр. 01/2017 за ПАРТИЈУ 1, 2, и 3. 

Понуда понуђача: »ДОБЕРГАРД » д.о.о., Школски трг бр. 5, 11000 Београд, за партију 2 износи 

1.654.400,00 без ПДВ-а, односно 1.985.280,00 са ПДВ-ом. 

Комисија одбија понуду понуђача »ДОБЕРГАРД » д.о.о., Школски трг бр. 5, 11000 Београд за 

за партију 2, као неприхватљиву јер прелази износ опредељених средстава Наручиоца. 

Понуђач: »ДОБЕРГАРД » д.о.о., Школски трг бр. 5, 11000 Београд доставио је најнижу понуду, 

бр. 1166-3/17 од 01.03.2017. године за ПАРТИЈУ 3. 

3. Понуђач: Привредно друштво за одржавање и заштиту објеката и угоститељство 

„Одржавање и услуге“ д.о.о., Нови Сад, Булевар ослобођења бр.100, 21000 Нови Сад, доставио 

је све тражене доказе којима испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и 

додатне услове из члана 76. Закона за учешће у поступку јавне набавке бр. 01/2017 за ПАРТИЈУ 1, 

2 и 3. Комисија констатује да је понуђач као доказ за ПАРТИЈУ 1, код појединих лица доставио 

потврде којим потврђује да су у поступку добијања лиценце од стране МУП-а Републике Србије. 

Понуда понуђача Привредно друштво за одржавање и заштиту објеката и угоститељство 

„Одржавање и услуге“ д.о.о. за партију 1 износи 2.138.400,00 без ПДВ-а, односно 2.566.080,00 са 

ПДВ-ом. 

Понуда понуђача Привредно друштво за одржавање и заштиту објеката и угоститељство 

„Одржавање и услуге“ д.о.о. за партију 2 износи  1.830.400,00 без ПДВ-а, односно 2.196.480,00 са 

ПДВ-ом. 

Понуда понуђача Привредно друштво за одржавање и заштиту објеката и угоститељство 

„Одржавање и услуге“ д.о.о. за партију 3 износи  950.400,00 без ПДВ-а, односно 1.140.480,00 са 

ПДВ-ом. 

Комисија одбија понуду понуђача Привредно друштво за одржавање и заштиту објеката и 

угоститељство „Одржавање и услуге“ д.о.о. за партију 1, за партију 2 и за партију 3, као 

неприхватљиву јер прелази износ опредељених средстава Наручиоца. 

4. Понуђач: „РЕВНОСТ“ а.д., Балзакова бр. 3, 21000 Нови Сад, доставио је све тражене доказе 

којима испуњава обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и додатне услове из 

члана 76. Закона за учешће у поступку јавне набавке бр. 01/2017. 

Понуда понуђача „РЕВНОСТ“ а.д, за партију 1 износи 2.131.272,00 без ПДВ-а, односно  

2.577.526,40 са ПДВ-ом. 

Понуда понуђача „РЕВНОСТ“ а.д, за партију 2 износи 1.950.080,00 без ПДВ-а, односно  

2.196.480,00 са ПДВ-ом. 

Понуда понуђача „РЕВНОСТ“ а.д, за партију 3 износи 1.831.896,00 без ПДВ-а, односно  

2.198.275,20 са ПДВ-ом. 



Konncaja o46nja nouy4y noHyfava ,,PEBHOCT* a.,q' :a naprnjy 1, naprnjy 2 u naptujy 3, r<ao
aenpnxrarrnay jep rrpena3h H3Hoc oIpeAeJbeHNx cpeAcraaa HapyvNoua.

5. IloHyfav: ,,IPON SECURITY" 4.o.o', By.renap Jaue Tounha 6p. 24112' 21000 Hogu Caa

AOCTaBHO Je CBe TpU(eHe 4orcase xojuva ficnyH,aBa o6aB$He ycnoBe rc \na*a 75. 3axoHa o jaeunu

Ha6asxal{a H aoaarHe ycnoBe q3 vnarLaT6.3axoHa :a yveuhe y nocrynry jaene ua6aarce 6p' 0ll20l7,za
naprsjy l.

7) Kpureprjyt'r 3a Aoaeny yroBoPa:

Kpurepajyu 3a aoaeJ'Iy yroBopaje HajHruro nouyleHa ueHa.

8) floryfauu xojnva ce aoaersyjy yroeopn:

Koxcraryje je ce 4a je najnono.rnnja nonyaa -:a naprujy I nouyfaua ,,IPON SECURITY" a.o.o.'
Byreeap Jane Totnuha 6p. 24112, 21000 Honu Caa, a sa naprujy 3 noHyaa rloHyDaqa

"ilOSnhClRD 
>> d,o,o, Illxo.tcnn rpr 6p. 5, 11000 Beorpa4, re Hapyqrnaq nn*ra 4ogenyje

yroBope y nocrynny JHMB 6p.0112017.

Ha ocHoey rl3Heror, oaJ'IyqeHo Je Kao y aHcno3fiTHBy.

IIOYKA O IIPABHOM JIEKY:

Ilporus oae o.q,ryrce noHylav Moxe noAHerH 3axreB 3a 3a[TI'ITy npaBa y

pony o4 net AaHa oa AaHa o6jaanura*,a Ha llopra,ry jannnx na6agrcI4'

3axree ce noaHoclt Peny6nravrcoj KoMHcHjll 3a 3aurHTy npaBa y

nocrynulrua jaeHux Ha6asxt'r, a npeaaje Hapyqholry.

Hapyurrau he o4ayxy o6jaeNrr.r ua llopra,ly jaaunx na6asKH r.r Ha cBoioj HHrepHer eTpaHHuH y poKy oa

TpH AaHa OA AaHa aoHouerba.




