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Основна школа „Бранко Радичевић“ 

Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд   

Датум: 22.08.2018. год. 

Дл. број: 26/183  

 

 
 

 На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 39. став 1, члана 40, 40а став 2. 

тачка 1) и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, („Службени гласник 

РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума бр. 26/180 и 

Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 26/181 оба од 22.08.2018. године, 

објављује: 

 

П О З И В 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ СА ЦИЉЕМ ЗАКЉУЧЕЊА 

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ДВА ПОНУЂАЧА/ДОБАВЉАЧА 

 ЧИЈИ СУ ПРЕДМЕТ УСЛУГЕ:  

ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

Број јавне набавке: 03/18 

 

НАРУЧИЛАЦ:  

 Наручилац: Основна школа "Бранко Радичевић" 

 Адреса: Јурија Гагарина бр. 195 

 ПИБ: 102197540 

 Матични број: 07029705 

 Шифра делатности: 85.20 

 Интернет страница наручиоца:  www.brankoradicevic-nbgd.edu.rs  

 Одговорно лице: Милош Јакшић 

 

ВРСТА ПОСТУПКА: Јавна набавка мале вредности на основу члана 39. став 1. ЗЈН са 

циљем закључења оквирног споразума у складу са чланом 40. и чланом 40а став 2. тачка 

1) ЗЈН. 

- Оквирни споразум ће се закључити између наручиоца и два понуђача/добављача на 

период од 12 (дванаест) месеци. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Услуге – Физичко техничко обезбеђење 

 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ:  

http://www.brankoradicevic-nbgd.edu.rs/
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79710000 → услуге обезбеђења. 

 

ПРИРОДА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА УСЛУГА: 

 

Врста и обим услуге: физичко обезбеђење објекта школе од 16. 400 м2. 

Количина услуге:  

Уговор се односи се физичко обезбеђење објекта школе и школског дворишта укупне 

површине од 16400м2. 

С обзиром на специфичност предмета јавне набавке и инфраструктуре саме школе, 

наручилац намерава да по потребама закључује појединачне уговоре о јавној набавци или 

издаје добављачу наруџбеницу. 

Под потребама наручилац подразумева рад онолико извршиоца колико је потребно да се 

задовоље следеће потребе: 

- рад са једним извршиоцем по радном часу, девет часова дневно (09:30-18:30) у месецима 

од септембра до децембра и од јануара до јуна, осим у времену распуста када нема 

наставе.  

- рад са једним извршиоцем по радном часу радним данима, осам часова дневно (20:00-

00:00 и 00:00 – 04:00), суботом 10 сати (17:00 – 00:00) и  недељом 24 сата (00:00 – 24:00) у 

месецима од септембар – децембар и јануар - јун, 

- рад и два извршиоца истовремено у две школске зграде, уколико исто буде било 

потребно наручиоцу. 

Појединачне уговоре о јавној набавци ће наручилац закључивати са добављачем или ће му 

издавати наруџбеницу по наведеној спецификацији, а која му буде била непоходна у 

периоду за који закључује и на потребан број радних часова. Наведено значи да 

појединачни уговори се могу закључивати или наруџбенице издавати из оквирног 

споразума по објективним потребама за било коју спецификацију од наведених коју ће 

пратити наведени број часова, а највише до вредности оквирног споразума.   

Оквиран број радних часова за уговорени преиод од 12 месеци износи 10.000 часова. 

Опис услуге: заштита  ученика, запослених и посетиоца у објекту;заштита материјалних 

добара (објекта и имовине);чување пословних и безбедносних информација, 

легитимисање лица које улазе у школу. 

Начин  остваривања услуге: 

легитимисање свих лица приликом уласка у објекат; 

обављање оперативних послова у функцији безбедности људства иматеријалних добара; 

откривања и спречавања извршења кривичних дела у објекту; 

обезбеђење доказа, обавештавање овлашћених представника наручиоца и надлежног 

ОУП-а; 

контрола уношења и изношења школског материјала и опреме; 

одржавање реда у објекту на основу овлашћења наручиоца; 

обављање других послова из домена безбедности по захтеву наручиоца. 

извршиоци понуђача су едуковани за рад у школском обезбеђењу из области превенције и 

спречавања насиља у школи а послове врше у адекватној опреми са видљивом ознаком: 

обезбеђење; 

услуга се врши без ношења ватреног оружја. 
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Извршиоци који су ангажовани на пружању услуге физичког обезбеђења не смеју бити 

осуђивани, против њих се не сме водити кривични поступак, морају поседовати лекарско 

уверење да су физички и психички способни за обављање послова обезбеђења, и имати 

уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара. 

Цена коју понуђачи нуде у својим понудама ће само бити начин да се примени 

критеријум, односно пристигле понуде рангирају, што значи да ако укупна цена буде 

прелазила процењену вредност јавне набавке то неће бити разлог нити за примену 

изузетка (чл. 107. ст. 4. ЗЈН), нити за обуставу поступка ове јавне набавке јер ће се 

предметна добра наручивати по потребама, односно присутности деце у школи и то 

највише до вредности оквирног споразума. 

 

 

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:  

- Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs  

- Интернет адреси наручиоца: www.brankoradicevic-nbgd.edu.rs 

 

ПРАВО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА имају сви понуђачи који испуњавају обавезне услове 

у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. и 76. ЗЈН, а испуњеност ових услова, 

односно услова предвиђених у конкурсној документацији, дужни су да докажу на начин 

прописан у члану 77. ЗЈН 

 

НАРУЧИЛАЦ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА. 

  

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ: 

Понуда се припрема и подноси у складу са одредбама ЗЈН, актима наведеним у овој 

конкурсној документацији, позитивним прописима правног система Републике 

Србије који су у вези са предметом ове јавне набавке и условима одређеним у 

конкурсној документацији.  

Крајњи рок за доставу понуде је осам (8) дана од дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки, односно до 30.08.2018. године до 10:00 часова. 

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић'', Јурија Гагарина 195, 

11070 Нови Београд, са назнаком: “Понуда за јавну набавку – Физичко техничко 

обезбеђење, ЈН број 3/18 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 30.08.2018.године до 10:00 часова. 

 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт 

особу. 

Уколико понуђач понуду достави непосредно, овлашћено лице ће истом издати потврду 

пријема понуде. 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач поднесе понуду путем поште, без обзира да је послао 

понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релавантна је једино 

чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду  

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.brankoradicevic-nbgd.edu.rs/
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пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те 

није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.  

 

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: 

Поступак отварања понуда ће се спровести 30.08.2018. године у 11:00 часова, у 

просторијама наручиоца у улици Јурија Гагарина бр. 195  

 

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ 

У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: 

Поступак отварања понуда је јаван. Јавност подразумева присуство представника понуђача 

који су поднели понуду, а који пре почетка поступка, морају предати посебно писмено 

овлашћење за присуство поступку отварања понуда, издато на меморандуму или са 

логом, оверено печатом и потписом одговорног или овлашћеног лица понуђача.  

Јавност такође подразумева и присуство лица која немају овлашћење и која могу само 

присуствовати отварању понуда и то искључиво као део јавности, без права да узму 

активно учешће у самом поступку.  

Наручилац ће приликом отварања понуда водити записник у складу са чланом 104. ЗЈН. 

Ако рок за подношење понуда истиче у дане викенда и државних празника, рок за 

подношење и отварање понуда помера се за први наредни радни дан.  

Наручилац неће разматрати неблаговремено достављене, већ ће их поштом-препоручено 

вратити понуђачу. 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.  

Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена. 

 

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор 

ће бити додељен оном понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде.  

Исти критеријум и начин биће примењени на рангирање и осталих понуђача, односно 

њихових понуда. 

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Одлука о додели уговора донеће се на основу члана 

108. став 3. ЗЈН, у року који не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда и 

биће објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења. 

 

КОНТАКТ ОСОБА: Марија Танасковић Радојичић; адреса ел. поште: 

radicevicbranko45@gmail.com ; тел. факс 011/ 2158 639 од 08:00 до 15:00 часова, сваког 

радног дана од понедељка до петка. Сва документација која је послата после радног 

времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је примљена 

првог наредног радног дана наручиоца..  

 

Комисија за ЈНМВ бр. 03/18 

mailto:radicevicbranko45@gmail.com

