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Народни Музеј у Београду                                                                             
Број:  325/13 
15.05.2019.  
Јавна набавка број: ДО – 7/2019 
 
На основу члана 107. и 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15) в.д. директора Народног музеја у Београду,  
доноси следећу: 
 

ОДЛУКУ  
о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке– Физичко техничко обезбеђење Народног музеја у Београду 

  
Уговор o jaвној набавци у отвореном поступку јавне набавке – Физичко техничко обезбеђење Народног музеја у Београду, јавна набавка бр. ДО – 
7/2019, додељује се групи понуђача:   

 
 1. ATLAS SECURITY д.о.о, Београд, ул. Гостиварска 70 а, носилац групе понуђача 

 2. ELS d.o.o. Београд, Булевар Деспота Стефана115 – члан групе понуђача 

 3. NINTEL d.o.o. Сремска Митровица, Рибарске обале 4 – члан групе понуђача 

 4. PROARMOR d.o.o. Београд, Устаничка 125/1 – члан групе понуђача  

                                                 
  Образложење 

Наручилац је дана 25.03.2019. донео Одлуку o покретању поступка јавне набавке услуга – Физичко техничко обезбеђење Народног музеја у 
Београду, јавна набавка бр. ДО – 7/2019. 

 
За спровођење предметне јавне набавке, именована је Комисија за јавне набавке, Решењем број: 325/2 од 25.03.2019. године. 

  
За наведену јавну набавку Наручилац је дана 25.03.2019. године објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу 
јавних набавки, интернет адреса: www.portal.ujn.gov.rs и на интернет страници наручиоца: www.narodnimuzej.rs. 
  
Јавно отварање понуда обављено је дана 24.04.2019. године у 16,00 часова, у просторијама Наручиоца, Музеј Вука и Доситеја, ул. Господар 
Јевремова 21, Београд.  
  
Благовремено односно до 24.04.2019. године до 15,00 часова примљена су понуде следећих понуђача: 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.narodnimuzej.rs/
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Број под којим је 

понуда заведена код 

наручиоца 

Назив или шифра понуђача Датум  пријема 
Сат 

пријема 

 325/10 

Група понуђача: 

1. Group Security & Loss prevention d.o.o. Београд, ул. Светог 

Наума бр. 2 

2. ASTRA SECURITY & DETECTIVES д.о.о, Београд, ул.  

Илије Стојадиновића 24 – члан групе понуђача 

3. SIGURNOST AS  ad Beograd, ул. Томе Максмовића 9 3/5 –  

члан групе понуђача 

 

    24.04.2019. 14,17 

325/11 

   Група понуђача:  

 1. ATLAS SECURITY д.о.о, Београд, ул. Гостиварска 70 а, 

 носилац групе 

 2. ELS d.o.o. Београд, Булевар Деспота Стефана115 – члан  

групе понуђача 

 3. NINTEL d.o.o. Сремска Митровица, Рибарске обале 4 –  

члан групе понуђача 

 4. PROARMOR d.o.o. Београд, Устаничка 125/1 – члан  

групе понуђача 

    24.04.2019. 14,50 

 
Неблаговремено примљених понуда није било.  
Отварању понуда су присуствовали овлашћени представници понуђача:  
За фирму  Group Security & Loss prevention d.o.o. Београд, ул. Светог Наума бр. 2 , Влатко Цимбаљевић, ЈМБГ: 0109982270024 
За фирму  Group Security & Loss prevention d.o.o. Београд, ул. Светог Наума бр. 2 , Илија Митровић, ЈМБГ: 2709979934404 
За фирму ATLAS SECURITY д.о.о, Београд, ул. Гостиварска 70 а, Вељко Симић, ЈМБГ: 1606986710123 
 
Отварању понуда су присуствовала заинтересована лица и то:  
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Дејан Драгосавац,  
Петар Милутиновић 

  

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.  

У извештају о стручној оцени понуда број 325/12 од 07.05.2019. Комисија за јавну набавку је констатовала следеће: 
  

1. Набавкa:  услуга – физичко-техничко обезбеђење Народног музеја у Београду 
2. Број позиције у годишњем плану набавки за 2018. годину: позиција 7. 
3. Процењена вредност:  18.041.600,00 динара без обрачунатог ПДB 
4. Евентуално одступање од Плана набавке: нема 
5. Наручилац самостално спроводи поступак јавне набавке. 

 
Основни подаци о понуђачима/Докази за оцену испуњености услова тражених конкурсном документацијом: 
 
 
Р.б. 

 

Услови за учешће у поступку  
и  

докази за оцену испуњености услова 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 

Група понуђача: 
1. Group Security & Loss prevention 

d.o.o. Београд, ул. Светог Наума бр. 2 – 

носилац групе 

2. ASTRA SECURITY & DETECTIVES 

д.о.о, Београд, ул. Илије Стојадиновића 

24 – члан групе понуђача 

3. SIGURNOST AS  ad Beograd, ул.  

Томе Максмовића 9 3/5 –  

члан групе понуђача 

 

ПОНУЂАЧ 
 

Група понуђача: 
1. ATLAS SECURITY д.о.о, Београд,  

ул. Гостиварска 70 а, 

 носилац групе 

 2. ELS d.o.o. Београд, Булевар  

Деспота Стефана115 – члан  

групе понуђача 

 3. NINTEL d.o.o.  

Сремска Митровица, Рибарске обале 4 –  

члан групе понуђача 

 4. PROARMOR d.o.o. Београд, 

Устаничка 125/1 –  

члан групе понуђача 
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I ОБАВЕЗНИ 
УСЛОВИ 

 
 

 

1 -Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар; 

-Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело 

примање или давање мита, кривично дело преваре; 

- Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште на њеној територији 

Понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу, у складу са 
чланом 77 став 4 ЗЈН - Образац III 

Достављен три примерка обрасца III 

исправно попуњена, потписана и оверена 

печатом од стране сва три члана групе 

понуђача 

. 

 

Достављен четири примерка обрасца III 

исправно попуњена, потписана и 

оверена печатом од стране сва четири 

члана групе понуђача 

 

2 Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за 
обављање делатности која је предмет јавне набавке, а 
таква дозвола је предвиђена посебним прописом 

Доказ: Фотокопија Лиценце за вршење послова физичко - 
техничке заштите лица  и  имовине  и  одржавање  реда  на  
спортским  приредбама,  јавним скуповима и другим 
местима окупљања грађана, коју издаје Министарство 
унутрашњих послова на основу члана 9. став 1. тачка 2. 
Закона о приватном 

обезбеђењу („Службени гласник РС“ бр. 104/13 и 42/15). 

Достављено фотокопије Лиценце за 

вршење послова физичко - техничке 

заштите лица  и  имовине  и  одржавање  

реда  на  спортским  приредбама,  јавним 

скуповима и другим местима окупљања 

грађана за сва три члана групе понуђача, 

коју издаје Министарство унутрашњих 

послова 

 
 

Достављено фотокопије Лиценце за 

вршење послова физичко - техничке 

заштите лица  и  имовине  и  одржавање  

реда  на  спортским  приредбама,  јавним 

скуповима и другим местима окупљања 

грађана за сва четири члана групе 

понуђача, коју издаје Министарство 

унутрашњих послова 

. 
 

3 Да понуђач изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде 
Доказ:  

Достављен Образац XIV за сваког члана 

групе понуђача, исправно попуњен, 

потписан и оверен печатом. 

Достављен Образац XIV за сваког члана 
групе понуђача, исправно попуњен, 
потписан и оверен печатом. 
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Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став. 2 

Закона о јавним набавкама - ОБРАЗАЦ XIV (исправно 

попуњен, потписан и оверен печатом) 

II ДОДАТНИ 
УСЛОВИ 

 
 

 

4 Да понуђач располаже довољним финансијским 
капацитетом, односно – да понуђач у претходне две 
обрачунске године (2017,2018) није пословао са губитком 
и да је Понуђач био ликвидан (без блокаде пословних 
рачуна) у последњих 6 месеци који претходе месецу 
објављивања позива за подношење понуда. 

Доказ: 1) Извештај о бонитету Агенције за привредне 
регистре (Образац БОН-ЈН), за обрачунску 2017. годину; 2) 
Биланс стања и Биланс успеха, за обрачунску 2018. годину; 
3) Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна 
банка Србије, која треба да обухвати захтевани период. 

 

1)Достављен Извештај о бонитету Агенције 
за привредне регистре, за обрачунску 2017. 
годину од 18.10.2018 године; 
2) Достављена потврда Народне банке 
Србије о броју дана блокаде од 11.04.2019. 
године са назнаком да понуђач нема 
евидентираних дана блокаде за период од 
01.06.2018. до 10.04.2019. године 
3) Достављена потврда бр ФИН 
110057/2019 од 25.03.2019. године издата од 
стране Агенције за привредне регистре о 
јавном објављивању годишњег 
финансијског извештаја и документације 
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. 
године 
4) Достављен Биланс успеха за период од 
01.01.2018. до 31.12.2018. го дине 
5)Достављен Биланс стања на дан 
31.12.2018. године 

1)Достављен Извештај о бонитету 
Агенције за привредне регистре, за 
обрачунску 2017. годину од 23.05.2018 
године; 
2) Достављена потврда Народне банке 
Србије о броју дана блокаде од 19.04.2019. 
године са назнаком да понуђач нема 
евидентираних дана блокаде за период 
од 01.01.2018. до 18.04.2019. године 
3) Достављена потврда бр ФИН 
110057/2019 од 25.03.2019. године издата 
од стране Агенције за привредне 
регистре о јавном објављивању годишњег 
финансијског извештаја и документације 
за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. 
године 
4) Достављен Биланс успеха за период од 
01.01.2018. до 31.12.2018. године 
5)Достављен Биланс стања на дан 
31.12.2018. године 

5 Неопходан пословни капацитет: 

Да понуђач има следеће сертификате: 

- Сертификат којим се потврђује да организација 
има систем менаџмента квалитетом усаглашем са 
захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2008 

   

- Сертификат којим се потврђује да 
организација има систем менаџмента 

Достављена фотокопије тражених 
сертификата  

Достављена фотокопије тражених 
сертификата  
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заштитом животне средине усаглашем са 
захтевима стандарда СРПС ИСО 14001:2005 

- Сертификат којим се потврђује да 
организација има систем управљања заштитом 
здравља и безбедношћу на раду усаглашем са 
захтевима стандарда СРПС ОХСАС 18001:2008 
 
Сертификат којим се потврђује да 
организација има систем менаџмента 
безбедношћу информација усаглашем са 
захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 
27001:2014 

Наведени стандарди морају се односити на минимум 
следеће области: физичкo-техничко обезбеђење, 
заштита од пожара и превенција губитака. 

Доказ: Неоверена фотокопија наведених 

сертификата. Уколико Наручилац то захтева, 

Понуђач је дужан да достави на увид и оригинал. 

6 Неопходан пословни капацитет: 
Да понуђач има сертификат о контролисању којим се 
потврђује да је испунио захтеве стандарда СРПС 
А.Л2.002:2015, где се област контролисања односи на 
физичку заштиту и техничку заштиту. 

Доказ: Неоверена фотокопија наведеног сертификата 
Уколико Наручилац то захтева, Понуђач је дужан да 
достави на увид и оригинал. 

1)Достављен Сертификат о контролисању 
издат од стране Привредне коморе Србије 
којим се потврђује да је носилац понуде 
испунио захтеве стандарда СРПС 
А.Л2.002:2015 где се област контролисања 
односи на физичку заштиту 

1)Достављен Сертификат о 
контролисању издат од стране 
Привредне коморе Србије којим се 
потврђује да је члан групе понуђача ЕЛС 
д.о.о. испунио захтеве стандарда СРПС 
А.Л2.002:2015 где се област контролисања 
односи на физичку заштиту 
2) Достављен Сертификат о 
контролисању издат од стране 
Привредне коморе Србије којим се 
потврђује да је члан групе понуђача ЕЛС 
д.о.о. испунио захтеве стандарда СРПС 
А.Л2.002:2015 где се област контролисања 
односи на техничку заштиту 
3)Достављен Сертификат о 
контролисању издат од стране 
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Привредне коморе Србије којим се 
потврђује да је члан групе понуђача 
НИНТЕЛ д.о.о. испунио захтеве 
стандарда СРПС А.Л2.002:2015 где се 
област контролисања односи на физичку 
заштиту 
4)Достављен Сертификат о 
контролисању издат од стране 
Привредне коморе Србије којим се 
потврђује да је члан групе понуђача 
НИНТЕЛ д.о.о. испунио захтеве 
стандарда СРПС А.Л2.002:2015 где се 
област контролисања односи на 
менаџмент из контролног центра 
5)Достављен Сертификат о 
контролисању издат од стране 
Привредне коморе Србије којим се 
потврђује да је члан групе понуђача 
НИНТЕЛ д.о.о. испунио захтеве 
стандарда СРПС А.Л2.002:2015 где се 
област контролисања односи на 
техничку заштиту 
6) Достављен Извештај о вредновању од 
29.01.2019. године издат од стране 
Привредне коморе Србије  
 
 

7 Неопходан пословни капацитет: 
Референтна листа пружених услуга обезбеђења јавних 
објеката који одговарају предмету јавне набавке. 

Понуђач мора да има: 

-најмање један (1) уговор о пружања услуга обезбеђења 
установа културе (музеји, галерије и сличне установе) где је 
пружио услугу обезбеђења не мању од 5.000.000,00 динара, 
за период у току 2016, 2017. и 2018. године. 

1) Достављен Образац VIII (референтна 
листа понуђача), исправно попуњен, 
потписан и оверен печатом. 
2) Достављена Оригинал Потврде 
референтног наручиоца и то Музеја 
Југославије од 12.04.2019. године којом се 
потврђује да је носилац понуде пружио 
услуге физичко-техничке заштите објекта 
у износу од 15.006.145,00 динара без ПДВ.  

1) Достављен Образац VIII (референтна 
листа понуђача) за члана групе понуђача 
ПРОАРМОР д.о.о, исправно попуњен, 
потписан и оверен печатом. 
2) Достављен Образац VIII (референтна 
листа понуђача) за члана групе понуђача 
НИНТЕЛ д.о.о, исправно попуњен, 
потписан и оверен печатом.. 
3) Достављен Оригинал Потврде 
референтног наручиоца и то Народног 
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Доказ: Списак извршених услуга обезбеђења јавних 
објеката са приложеним потврдама референтног 
наручиоца (образац VIII и VIIIa), фотокопијама закључених 
уговора или испостављених рачуна о пруженим услугама 
обезбеђења (за период 2016, 2017. и 2018. година), где се може 
јасно и недвосмислено утврдити износ реализоване услуге 
обезбеђења. Фотокопије закључених уговора или 
испостављених рачуна морају бити потписани и 
печатирани од стране Понуђача. Уколико Наручилац то 
захтева, Понуђач је дужан да достави на увид и оригинал 
сваког од приложених уговора и рачуна који говоре о 
извршењу уговора. 

3) Достављена фотокопија Уговора 04 бр. 
119-13/17 о физичко-техничкој заштити од 
03.12.2017. године који је закључен између 
носиоца понуде и Музеја Југославије, а 
чији је предмет физичко техничка заштита 
објекта Музеја Југославије. 
4) Достављене фотокопије 13 рачуна који 

су издати од стране Музеја Југославије 

поводом вршења услуга физичко-

техничког обезбеђења на објекту музеја.  

 

 
 

музеја у Београду од 23.04.2019. године 
којом се потврђује да је члан групе 
понуђача ПРОАРМОР д.о.о. пружио 
услуге физичко-техничког обезбеђења у 
износу од 1.988.454,00 динара без ПДВ 
4) Достављена фотокопија Уговора о 
пружању услуга физичко – тезхничког 
обезбеђења закључен дана 27.06.2018. 
године између члана групе понуђача 
ПРОАРМОР д.о.о. и Народног музеја у 
Београду  
6) Достављене фотокопије 2 рачуна који 
су издати од стране Народног музеја у 
Београду поводом вршења услуга 
физичко-техничког обезбеђења  
7) Достављен Оригинал Потврде 
референтног наручиоца и то Музеја 
Срема од 23.04.2019. године којом се 
потврђује да је члан групе понуђача 
НИНТЕЛ д.о.о. пружио услуге заштите 
имовине у износу од 4.993.200,00 динара 
без ПДВ 
8) Достављена фотокопија Уговора о 
јавној набавци мале вредности услуга 
заштите имовиме закључен дана 
26.12.2017. године између члана групе 
понуђача НИНТЕЛ д.о.о. и Музеја Срема 
9) Достављена фотокопија Уговора о 
јавној набавци мале вредности услуга 
заштите имовиме закључен дана 
23.12.2016. године између члана групе 
понуђача НИНТЕЛ д.о.о. и Музеја Срема 
 

8 Неопходан пословни капацитет: 
Да је Понуђач у претходне три године ( у 2016, 2017. и 2018. 
години) пружио услуге физичко – техничког обезбеђења у 

1) Достављен Образац VIII (референтна 
листа понуђача), исправно попуњен, 
потписан и оверен печатом. 

1)Достављена фотокопија Уговора о 
јавној набавци услуга физичко-
техничког обезбеђења, закључен дана 
31.03.2016. године између члана групе 
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износу од најмање 30.000.000,00 динара без обрачунатог 
ПДВ.   

Доказ: Фотокопије Уговора о пружању услуга физичко-
техничког обезбеђења 

2) Достављена фотокопија Уговора 04 бр. 
119-13/17 о физичко-техничкој заштити од 
03.12.2017. године који је закључен између 
носиоца понуде и Музеја Југославије, а 
чији је предмет физичко техничка заштита 
објекта Музеја Југославије 
3) Достављена фотокопија Уговора 04 бр. 
17-18/17 о физичко-техничкој заштити од 
23.01.2017. године који је закључен између 
носиоца понуде и Музеја историје 
Југославије, а чији је предмет физичко 
техничка заштита објекта Музеја 
Југославије 
4)Достављена фотокопија Уговора о 
пружању услуга физичко-техничко 
обезбеђењe, закључен дана 24.07.2018. 
године између носиоца понуде и фирме 
Народног музеја у Београду.  
5) Достављена фотокопија Уговора о 
пружању услуга приватног физичко-
техничког обезбеђења, превенције 
губитака, заштите лица, имовине и 
пословања закључен дана 01.07.2016. 
године између носиоца понуде и фирме 
UNICREDIT RENT d.o.o. 
6) Достављена фотокопија Уговора о 
пружању услуга приватног физичко-
техничког обезбеђења, превенције 
губитака, заштите лица, имовине и 
пословања закључен дана 01.12.2016. 
године између носиоца понуде и фирме 
NS – BOMI d.o.o. Обреновац 
7) Достављена фотокопија Уговора о 
пружању услуга приватног физичко-
техничког обезбеђења, превенције 
губитака, заштите лица, имовине и 
пословања закључен дана 30.09.2016. 

понуђача ЕЛС д.о.о.  и Завода за спорт и 
медицину спорта Републике Србије 
2) Достављена фотокопија Уговора о 
јавној набавци услуга физичко-
техничког обезбеђења, закључен дана 
09.08.2018. године између члана групе 
понуђача ЕЛС д.о.о.  и Завода за спорт и 
медицину спорта Републике Србије 
3) Достављена фотокопија Уговора о 
пружању услуга физичко-техничког 
обезбеђења, закључен дана 15.04.2015. 
године између члана групе понуђача 
ЕЛС д.о.о.  и фирме DELTA CITY 67 d.o.o. 
4) Достављена фотокопија Уговора о 
јавној набавци услуга физичко-
техничког обезбеђења, закључен дана 
14.08.2017. године између члана групе 
понуђача ЕЛС д.о.о.  и Завода за спорт и 
медицину спорта Републике Србије 
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године између носиоца понуде и фирме 
ORBICO d.o.o. Београд 
8) Достављена фотокопија Уговора о 
пружању услуга приватног физичко-
техничког обезбеђења, превенције 
губитака, заштите лица, имовине и 
пословања закључен дана 25.11.2017. 
године између носиоца понуде и фирме 
ORBICO d.o.o. Београд 
9) Достављена фотокопија Уговора о 
пружању услуга обезбеђења објеката 
управе ГО Чукарица закључен дана 
02.04.2018. године између носиоца понуде 
и Градске општине Чукарица  
10) Достављена фотокопија оквирног 
споразума  о пружању услуга приватног 
физичког обезбеђења закљученог дана 
03.08.2016. године између носиоца понуде 
и организације „Save the children 
International представништва у Републици 
Србији“.  
11) Достављена фотокопија оквирног 
споразума  о пружању услуга приватног 
физичког обезбеђења закљученог дана 
19.01.2017. године између носиоца понуде 
и организације „Save the children 
International представништва у Републици 
Србији“.  
12) Достављена фотокопија оквирног 
споразума  о пружању услуга приватног 
физичког обезбеђења закљученог дана 
26.12.2017. године између носиоца понуде 
и организације „Save the children 
International представништва у Републици 
Србији“.  
13) Достављeн Амандман  бр. 1 на оквирни 
споразум бр. FWA 01-2017 закључен дана 
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02.10.2017. године између носиоца понуде 
и организације „Save the children 
International представништва у Републици 
Србији“.  
14) Достављена фотокопија Уговора  о 
пружању услуга приватног физичког 
обезбеђења закљученог дана 04.04.2016. 
године између носиоца понуде и фирме 
EURO PETROL d.o.o. Суботица 
15) Достављена фотокопија Анекса I 
Уговора  о пружању услуга приватног 
физичког обезбеђења закљученог дана 
01.02.2017. године између носиоца понуде 
и фирме EURO PETROL d.o.o. Суботица 

9 Неопходан пословни капацитет: 

-Да понуђач поседује полису осигурања од опште 

одговорности из делатности где укупна сума осигурања за 
цео период (агрегатна сума) износи најмање 150.000.000,00 
динара, без ограничења броја штетних догађаја, као и да је 
полиса важећа у тренутку закључења уговора. 

 

Доказ: Неоверена фотокопија полисе осигурања од опште 
одговорности из делатности за штете причињене трећим 
лицима и стварима трећих лица. Уколико Наручилац то 
захтева, Понуђач је дужан да достави на увид и оригинал 
наведене полисе. 

Достављенa фотокопија полисе осигурања 
имовине издата дана 16.04.2019. године од 
стране фирме Миленијум осигурање а.д.о 
чија укупна сума износи 1.500.000,00 еура 
са роком важења од 15.04.2019 до 15.04.2020. 
године.  

 

1) Достављенa фотокопија полисе 
осигурања од одговорности из 
делатности радника из делатности 
издата од фирме Сава осигурање а.д.о. 
чија укупна сума износи 180.000.000,00 
динара са роком важења од 18.04.2019 до 
16.03.2020. године. 
 

10 Неопходан пословни капацитет: 

-Да понуђач поседује полису осигурања лица, односно 
колективно осигурање запослених 24 сата свуда и на сваком 
месту по којој се осигуравају лица од смрти услед незгоде и 
услед инвалидитета. 

 

Доказ:   фотокопија полисе. Уколико Наручилац то захтева, 
Понуђач је дужан да достави на увид и оригинал наведене 
полисе. 

 1)Достављенa фотокопија полисе 
осигурања лица од последица несрећног 
случаја(незгода), издата дана 12.02.2019. 
године од стране фирме Миленијум 
осигурање а.д.о са роком важења од 
01.02.2019. до 01.02.2020. године.  

 

1)Достављенa фотокопија полисе 
осигурања која се односи на колективно 
осигурање запослених од смрти услед 
незгоде издата од фирме Сава осигурање 
а.д.о. са роком важења од 15.03.2019 до 
15.03.2020. године. 
 
2) Достављенa фотокопија полисе 
осигурања која се односи на колективно 
осигурање запослених од последица 
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несрећног случаја  издата од фирме АМС 
осигурање а.д.о. са роком важења од 
01.01.2019. до 01.01.2020. 
 
 

11 Неопходан кадровски капацитет: 
Да понуђач располаже адекватним кадровским 
капацитетом - и то да на дан 
подношења понуде располаже са најмање 25 запослених 
службеника обезбеђења, или радно ангажованих (сходно 
члану 197-202. Закона о Раду) 
на пословима који су предмет јавне набавке, који поседују 
Лиценцу за вршење специјалистичких послова службеника 
обезбеђења без оружја (ЛФ1)или са оружјем ( ЛФ2); 

Доказ: Списак СЛУЖБЕНИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА фотокопије МА образаца за свако 
наведено запослено лице, фотокопије Уговора о радном 
ангажовању за свако наведено радно ангажовано лице, 
фотокопије Лиценци за вршење послова службеника 
обезбеђења без оружја (ЛФ1) или са оружјем ( ЛФ2). 

1) Достављен списак службеника за 

извршење Уговора.  

2) Достављен фотокопије  Уговора о раду и 

МА обрасца за укупно 29 радника 

3) Достављене фотокопије Лиценци за 

вршење послова службеника обезбеђења 

без оружја (ЛФ1) за укупно дванаест 

радника 

4) Достављене фотокопије Лиценци за 

вршење послова службеника обезбеђења 

без оружја (ЛФ1) за укупно седамнаест 

радника 

1) Достављен списак службеника за 

извршење Уговора.  

2) Достављен фотокопије  Уговора о раду 

и МА обрасца за укупно 30 радника 

3) Достављене фотокопије Лиценци за 

вршење послова службеника обезбеђења 

без оружја (ЛФ1) за укупно пет радника 

4) Достављене фотокопије Лиценци за 

вршење послова службеника обезбеђења 

без оружја (ЛФ1) за укупно двадесет пет 

радника 

12 Неопходан кадровски капацитет: 
Да понуђач располаже адекватним кадровским 
капацитетом – и то да има:  

 Минимум 10 радника који поседују основно знање 
енглеског језика; 

 Минимум 10 радника raдника оспособљених за 
рад са скенером пртљага. 

Доказ: фотокопије потврде о основном знању енглеског 
језика, и фотокопија потврде или сертификата о 
оспособљености за рад са скенером пртљага. 

1) Достављене фотокопије сертификата и 
уверења о основном знању енглеског 
језика за укупно 13 запослених радника 
код понуђача.  
2) Достављене фотокопије сертификата о 
завршеном курсу за руковање рендген 
уређајима и скенером пртљага за укупно 26 
запослених радника код понуђача 

1) Достављене фотокопије сертификата и 
уверења о основном знању енглеског 
језика за укупно 10 запослених радника 
код понуђача.  
2) Достављене фотокопије сертификата о 
завршеној обуци за руковање рендген 
уређајима и скенер уређајима за укупно 
10 запослених радника код понуђача 

13 Неопходан кадровски капацитет: 
Да понуђач располаже адекватним кадровским 
капацитетом – и то да има:  

1) Достављене фотокопије уверења МУП-а 
о о положеном стручном испиту из 
заштите од пожара за укупно 9 запослених 
радника код понуђача.  
 

1) Достављене фотокопије уверења МУП-
а о о положеном стручном испиту из 
заштите од пожара за укупно 15 
запослених радника код понуђача. 
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 Минимум пет радника који поседује уверење 
МУП-а о положеном стручном испиту из заштите 
од пожара  

Доказ: фотокопијa уверења МУП-а за радникe о положеном 
стручном испиту из заштите од пожара 

14 Неопходан технички капацитет 
- да понуђач располаже сопственим Оперативним центром 

са радним временом од 00-24 часа, из којег се врши 

координација са запосленим извршиоцима услуга код 

Наручиоца, као и да располаже са три регистрована возила. 

Доказ 1: ИЗЈАВА по основу располагања сопственим 
Оперативним центром. 

Доказ 2: фотокопија доказа о основу располагања возилима 

(саобраћајна дозвола, уговор, и др) 

1) Достављен потписана и печатирана 
изјава о раполагању сопственим 
Оперативним центром са радним 
временом од 24 сата.  
2) Достављена фотокопија очитане 
саобраћајне дозволе за укупно пет возила 

1) Достављен потписана и печатирана 
изјава о раполагању сопственим 
Оперативним центром са радним 
временом од 24 сата.  
2) Достављена фотокопија Уговора о 
закупу пословног простора од 02.11.2016. 
године закљученог између Дирекције за 
грађевинско земљиште и изградњу и 
носиоца посла  
3) Достављена фотокопија очитане 
саобраћајне дозволе за укупно три возила 
4) Достављена фотокопија саобраћајне 
дозволе за укупно три возила 

15 Неопходан технички капацитет  
-  Да понуђач поседује минимум 10 ручних детектора метала 

за потребе извршења послова предметне набавке, као и да 

поседује минимум 20 радио станица са сопственом 

фреквенцијом за међусобну комуникацију.  

Доказ 1: Уговор, рачун или други доказ о поседовању 

наведених детектора метала 

Доказ 2: Копија потврде РАТЕЛ - а о важности дозвола за 
радио станице и дозволе за коришћење радио-фреквенција 

1) Достављена Картица ситног инвентара 
од 23.04.2019. године члана групе понуђача 
у којој се наводи да поседује 22 ручна метал 
детектора.  
2) Достављена фотокопија потврде РАТЕЛ-
а о важности дозвола за укупно 40 радио 
станица 
3) Достављена фотокопија 20 дозвола за 
коришћење радио-фреквенције за радио 
станицу издате од стране РАТЕЛ-а дана 
22.05.2015. године 

1) Достављена Главна књига основних 
средстава носиоца понуде у којој се 
наводи да поседује 60 детектора за метал  
2) Достављена фотокопија потврде 
РАТЕЛ-а о важности дозвола за укупно 64 
радио станица 
3) Достављена фотокопија 23 дозвола за 
коришћење радио-фреквенције за радио 
станицу издате од стране РАТЕЛ-а дана 
21.08.2017. године 
4) Достављена фотокопије извештаја са 
техничког прегледа радио станице у 
приватним комуникационим мрежама за 
23 радио станице 

16 Споразум групе понуђача у случају подношења 

заједничке понуде 

Достављен потписан и оверен печатом 
споразум о заједничкој наступању на јавној 
набавци од 01.04.2019. године  

Достављен потписан и оверен печатом 
споразум о заједничкој понуди од 
23.04.2019. године 
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17 Образац за оцену испуњености услова подизвођача - 

ОБРАЗАЦ IIa 

Није достављен, имајући у виду да група 
понуђача не наступа са подизвођачем 

Није достављен, имајући у виду да група 
понуђача не наступа са подизвођачем 

18 Образац понуде -  ОБРАЗАЦ V Достављен Образац понуде, исправно 
попуњен, потписан и оверен печатом. 

Достављен Образац понуде, исправно 
попуњен, потписан и оверен печатом. 

19 Образац  подаци о подизвођачу – ОБРАЗАЦ VI 

(исправно попуњен, потписан и оверен печатом) 

Није достављен, имајући у виду да група 
понуђача не наступа са подизвођачем 

.Није достављен, имајући у виду да група 
понуђача не наступа са подизвођачем 

20 Oбразац подаци о понуђачу учеснику у заједничкој 

понуди – ОБРАЗАЦ VII   

Достављен Образац VII за сваког члана 
групе понуђача, исправно попуњен, 
потписан и оверен печатом. 

Достављен Образац VII за сваког члана 
групе понуђача, исправно попуњен, 
потписан и оверен печатом. 

21 Модел уговора (исправно попуњен у складу са понудом, 

потписан и оверен печатом) 

Достављен модел уговора исправно 
попуњен у складу са понудом, потписан и 
оверен печатом. 

Достављен модел уговора исправно 
попуњен у складу са понудом, потписан 
и оверен печатом. 

22 Образац структуре понуђене цене са упутством како да се 

попуни - ОБРАЗАЦ X  

Достављен ОБРАЗАЦ X, исправно 
попуњен, потписан и оверен печатом. 

Достављен ОБРАЗАЦ X, исправно 
попуњен, потписан и оверен печатом. 

23 Образац трошкова припреме понуде – ОБРАЗАЦ XI Није достављен Достављен Образац XI. Понуђач није 
исказао трошкове понуде.  

24 Образац изјаве о независној понуди – ОБРАЗАЦ XII Достављен ОБРАЗАЦ XII за сваког члана 
групе понуђача, исправно попуњен, 
потписан и оверен печатом. 

Достављен ОБРАЗАЦ XII за сваког члана 
групе понуђача, исправно попуњен, 
потписан и оверен печатом. 

25 Образац изјаве о достављању средства финансијског 

обезбеђења – банкарске гаранције за добро извршење 

посла  - ОБРАЗАЦ XIII 

Достављен ОБРАЗАЦ XIII, исправно 
попуњен, потписан и оверен печатом. 

Достављен ОБРАЗАЦ XIII, исправно 
попуњен, потписан и оверен печатом. 

26 Образац изјаве о достављању полисе осигурања од 

професионалне одговорности - ОБРАЗАЦ XIIIa 

Достављен ОБРАЗАЦ XIIIa, исправно 
попуњен, потписан и оверен печатом. 

Достављен ОБРАЗАЦ XIIIa, исправно 
попуњен, потписан и оверен печатом. 

27 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. 

ЗЈН - ОБРАЗАЦ XIV 

Достављен ОБРАЗАЦ XIV за сваког члана 
групе понуђача, исправно попуњен, 
потписан и оверен печатом. 

Достављен ОБРАЗАЦ XIV за сваког члана 
групе понуђача, исправно попуњен, 
потписан и оверен печатом. 

 
Економски подаци из понуда: 
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 Економски подаци из понуде ПОНУЂАЧ 
 

ПОНУЂАЧ 
 

ПОНУЂАЧ 
 

Група понуђача: 
1. Group Security & Loss prevention 

d.o.o. Београд, ул. Светог Наума бр. 2 

носилац групе 

2. ASTRA SECURITY  

& DETECTIVES д.о.о, Београд,  

ул. Илије Стојадиновића 24 –  

члан групе понуђача 

3. SIGURNOST AS  ad Beograd, ул.  

Томе Максмовића 9 3/5 – члан  

групе понуђача 

 

ПОНУЂАЧ 
 

Група понуђача: 
1. ATLAS SECURITY д.о.о, Београд,  

ул. Гостиварска 70 а, 

 носилац групе 

 2. ELS d.o.o. Београд, Булевар  

Деспота Стефана115 – члан  

групе понуђача 

 3. NINTEL d.o.o.  

Сремска Митровица, Рибарске 

обале 4 – члан групе понуђача 

 4. PROARMOR d.o.o. Београд, 

Устаничка 125/1 – члан  

групе понуђача 

1  Број и датум понуде под којим је понуда 
заведена код Понуђача: 

01-24042019 од 24.04.2019. 27/2019 од 24.04.2019. 

2 Понуђена цена:   

  
Цена по радном сату без ПДВ  

263,00 динара 320,00 динара 

  
Посебно исказан ПДВ по радном сату 

52,60 динара 64,00 динара 

  
Цена по радном сату са ПДВ 

315,60 динара 384,00 динара 

3 Подаци из понуде који су одређени као 
елементи критеријума: 

  

 Цена по радном сату без ПДВ 263,00 динара 320,00 динара 

4 Други подаци из понуде:   

 Рок важења понуде (не краћи од 90 дана) 120 дана 91 дан 
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Рок и начин плаћања: 

45 дана од дана пријема фактуре 
 

46 дана од дана пријема фактуре 
 

 
Комисија je у поступку прегледа и оцене достављених понуда констатовала да понуда заведена код Наручиоца под дел.бр. 325/11 од 24.04.2019. 
године групе понуђача и то:  
 

1. ATLAS SECURITY д.о.о, Београд, ул. Гостиварска 70 а, носилац групе понуђача 

 2. ELS d.o.o. Београд, Булевар Деспота Стефана115 – члан групе понуђача 

 3. NINTEL d.o.o. Сремска Митровица, Рибарске обале 4 – члан групе понуђача 

 4. PROARMOR d.o.o. Београд, Устаничка 125/1 – члан групе понуђача 

, испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и конкурсне документације, тј. да је прихватљива понуда у смислу члана 3. став 1. тачка 33) 
Закона о јавним набавкама. 
  
У складу са чланом 107. став 1. Закона о јавним набавкама, који прописује да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и 
оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде, Комисија одбија понуду заведену код Наручиоца под дел.бр. 325/10 од 24.04.2019. године Групе 
понуђача:   
 

1. Group Security & Loss prevention d.o.o. Београд, ул. Светог Наума бр. 2 – носилац понуде 

2. ASTRA SECURITY & DETECTIVES д.о.о, Београд, ул. Илије Стојадиновића 24 – члан групе понуђача 

3. SIGURNOST AS  ad Beograd, ул. Томе Максмовића 9 3/5 – члан групе понуђача 

, из разлога што није прихватљива понуда у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
 
 Понуде које су одбијене и разлози за њихово одбијање:  
 

Ре
д.б
р. 

 
Бр.понуд

е 

 
Понуђач 

 
Разлози за одбијање 

 
Понуђена цена по 

радном сату 

 
1. 

 
325/10 од 
24.04.2019 

Група понуђача: 

1. Group Security & Loss 

prevention d.o.o. Београд, ул. 

Понуда наведеног понуђача није прихватљива у смислу 
члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама. 
Наручилац је  у Конкурсној документацији бр. 325/4 од 
25.03.2019. године у поглављу II под називом УСЛОВИ 

  
263,00 динара без ПДВ 
315,60 динара са ПДВ 
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Светог Наума бр. 2 – носилац 

понуде 

2. ASTRA SECURITY  

& DETECTIVES д.о.о,  

Београд, ул.  

Илије Стојадиновића 24 –  

члан групе понуђача 

3. SIGURNOST AS  ad Beograd,  

ул. Томе Максмовића 9 3/5 –  

члан групе понуђача 

 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛАНА 75 И 76 ЗЈН, тачка 8. на страни 6. Конкурсне 
документације у оквиру пословног капацитета захтевао 
да потенцијални понуђaч има сертификат о 
контролисању којим се потврђује да је испунио захтеве 
стандарда СРПС А.Л2.002:2015, где се област 
контролисања односи на физичку заштиту и 
техничку заштиту. 

Наручилац је предвидео да се доказивање испуњености 
наведеног услова доказује достављањем неоверене 
фотокопије наведеног сертификата.   

Наведени понуђач је како би доказао да испуњава услов 
у погледу пословног капацитета у понуди доставио 
следећи доказ:  

1) Фотокопију сертификата о контролисању којим се 
утврђује да је привредно друштво Group Security & Loss 

prevention d.o.o. Београд испунило захтеве стандарда 
SRPS A.L2.002:2015 где се област контролисања односи на 
физичку заштиту.  
 
Сходно томе, наведени понуђач није доставио 
сертификат о контролисању којим се потврђује да је 
испунио захтеве стандарда СРПС А.Л2.002:2015, где се 
област контролисања односи на техничку заштиту. 
Имајући у виду напред да група понуђача није доставила 
доказ у погледу пословног капацитета који је тражен 
конкурсном документацијом , наручилац је одбио 
понуду у смислу члана 107. став 1. Закона о јавним 
набавкама. 
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Мишљење Комисије за јавне набавке у случају подношења само једне понуде, свих неодговарајућих/неприхватљивих понуда, неуобичајено ниске 
цене:  / . 
 
Начин примене критеријума: најнижа понуђена цена по радном сату. 
 
Ранг листа понуђача:  
 
 

Ред.
бр. 

 
Понуђач 

КРИТЕРИЈУМ 
  најнижа понуђена цена 
по радном сату без ПДВ 

КРИТЕРИЈУМ 
  најнижа понуђена цена 

по радном сату са ПДВ 

Напомена 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
1. 

Група понуђача: 

1. ATLAS SECURITY д.о.о, Београд,  

ул. Гостиварска 70 а, носилац групе понуђача 

 2. ELS d.o.o. Београд, Булевар  

Деспота Стефана115 – члан групе понуђача 

 3. NINTEL d.o.o. Сремска Митровица,  

Рибарске обале 4 – члан групе понуђача 

 4. PROARMOR d.o.o. Београд, Устаничка 125/1 –  

члан групе понуђача 

 
 
 

320,00 динара 

       
 

 
 

384,00 динара  
/ 

 
Напомена: нема 

 
У складу са наведеним, Комисија је констатовала да је понуда заведена код Наручиоца под дел.бр. 325/11 од 24.04.2019. групе понуђача:  
 

1. ATLAS SECURITY д.о.о, Београд, ул. Гостиварска 70 а, носилац групе понуђача 

 2. ELS d.o.o. Београд, Булевар Деспота Стефана115 – члан групе понуђача 

 3. NINTEL d.o.o. Сремска Митровица, Рибарске обале 4 – члан групе понуђача 

 4. PROARMOR d.o.o. Београд, Устаничка 125/1 – члан групе понуђача,  

са понуђеном ценом од 320,00 динара по радном сату без ПДВ,односно 384,00 по радном сату динара са ПДВ,  најповољнија. 




