
Атлетски савез Србије 

Бр. 15/10-19 

14.  2.  2019. године 

Б е о г р а д 

 
         

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 4/15 и 68/15), 

директор , доноси  

 

О Д Л У К У 

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА  

 

 ОБУСТАВА СЕ  поступка јавне набавке  услуга обезбеђења, ЈН МВ 5/2019 из 

разлога што нису испуњени услови за доделу уговора. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Поступак јавне набавке  ЈН МВ 5/2019 - за набавку услуга обезбеђења започет  је 

Одлуком о покретању поступка наручиоца број 15/1-19  од 8. 1. 2019. године. 

 Позив за подношење понуда објављен је на Порталу наручиоца и Управе за јавне 

набававке дана 8. 1. 2019. године. 

 Рок за подношење понуда је био 4. 2. 2019. године, до 11:00 сати. 

 Процењена вредност јавне нбавке је била 3.000.000,00 динара без пдв. 

 Критеријум за оцену понда је био најнижа понуђена цена. 

 Допунски критеријум је био рок плаћања 

До рока одређеног за пријем понуда пристигло је пет понуда. Све понуде су били 

благовремене, одговарајуће и прихватљиве.  

 

Понуђена цене и рок плаћања су: 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) Рок плаћања 

1.  

„Db Kobra group“, доо, 

Генерала Хорватовића 7, 

Београд 

238,00  динара  45 дана 

 

„Јакуза“, доо, Партизанске 

авијације бб, Београд и 

„Eson security“, доо, 

Обилићев венац 18-20, 

Београд 

238,00 динара 45 дана 

2.  
„Dobergard“, доо, Школски 

Трг 5, Београд 

259,00 динара 45 дана 

3.  
„ДВД Врачар“, Метохијска 

42, Београд 

289,00 динара 45 дана 

4.  

„Sion gard“, доо, ул. 

Бежанијских илегалаца бр. 

3, Нови Београд 

311,00 динара 45 дана 

 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је предложила да се јн обустави из 

разлога што нису испуњени услови за доделу уговора јер су понуде понуђача: „Db Kobra 



group“, доо, Генерала Хорватовића 7, Београд и  „Јакуза“, доо, Партизанске авијације бб, 

Београд и „Eson security“, доо, Обилићев венац 18-20, Београд изједначене по свим 

критеријумима. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке  може се 

поднети захтев за заштиту права  

у року од 5 дана од дана објављивања на порталу ујн. 

Захтев се подноси подноси се Републичкој комисији, 

а предаје наручиоцу. 

 

                                                                                                                   ДИРЕКТОР 

 

                                                                                                            Слободан Бранковић 


