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Дана: 23.12.2016. 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 

Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица у предузећу, 

Назив, адреса и интернет страница  наручиоца:
Сентандрејски пут бр. 3, www. cistocans.co.rs
Врста наручиоца: Јавно комунално предузеће 
Врста предмета:  услуге 
Опис предмета набавке, назив и ознака из 
техничко обезбеђење имовине и лица, ОРН: 
Број и датум закључења првобитног уговора: 
Основ за примену преговарачког поступка:
набавкама 
Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка:
По спроведеном отвореном поступку јавне набавке услуга “Физичко и техничко 
обезбеђење  имовине и лица у предузећу“, редни бр. ЈН 15/16 Наручилац је дана 
27.04.2016. године закључио уговор
(носилац посла) и „Sistem - FPS oбезбеђење“ доо из Београда. Уговор је закључен на 
12 месеци на износ од 10.731.000,00 динара без ПДВ
У току трајања уговора о обезбеђењу, појавила се потреба за додатним услугама 
обезбеђења услед проширења штићеног простора на Градској депонији, односно 
повећањем броја локација предвиђених првобитним уговором. 
Наручилац је оценио да се додатне услуге обезбеђења у техничком и економском 
смислу не могу раздвојити од првобитно закљученог угов
додатних услуга обезбеђења од стране постојећег извршиоца допринело 
економичности и рационалности, односно мањим трошковима за Наручиоца.  
Процењена вредност додатних услуга обезбеђења је 1.269.000,00 динара, што чини 
мање од 15% вредности првобитног уговора. Процењена вредност је истовремено и 
максимални финансијски износ на који би се закључио уговор по спроведеном 
преговарачком поступку. 
Наручилац је од Управе за јавне набавке затражио мишљење о основаности примене 
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са 
чланом 36. став 1. тачка 5. ЗЈН ("Сл. гласник РС" 124/2014, 14/2015 и 68/2015).
Управа за јавне набавке је актом број 404
мишљење да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда према чл. 35. став 1. тачка 5. ЗЈН.
Позив за подношење понуда Наручилац доставља: 
„Sparta security“ доо Земун, Јоза Шћурле бр. 34 
Контакт: Снежана Ђурковић, 
е - mail: komisija.za.javne.nabavke
 
 

  

 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА 
за јавну набавку услуга  

Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица у предузећу, 
 

Назив, адреса и интернет страница  наручиоца: ЈКП „Чистоћа“, Нови Сад, 
www. cistocans.co.rs 

Јавно комунално предузеће – локална самоуправа

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
техничко обезбеђење имовине и лица, ОРН: услуге обезбеђења - 79710000
Број и датум закључења првобитног уговора: 12205 од 08.08.2016. године
Основ за примену преговарачког поступка: члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавни

Подаци који оправдавају примену преговарачког поступка:  
По спроведеном отвореном поступку јавне набавке услуга “Физичко и техничко 
обезбеђење  имовине и лица у предузећу“, редни бр. ЈН 15/16 Наручилац је дана 
27.04.2016. године закључио уговор са извршиоцима „Sparta security“ доо из Земуна

FPS oбезбеђење“ доо из Београда. Уговор је закључен на 
12 месеци на износ од 10.731.000,00 динара без ПДВ-а. 
У току трајања уговора о обезбеђењу, појавила се потреба за додатним услугама 

а услед проширења штићеног простора на Градској депонији, односно 
повећањем броја локација предвиђених првобитним уговором.  
Наручилац је оценио да се додатне услуге обезбеђења у техничком и економском 
смислу не могу раздвојити од првобитно закљученог уговора, односно да би извршење 
додатних услуга обезбеђења од стране постојећег извршиоца допринело 
економичности и рационалности, односно мањим трошковима за Наручиоца.  
Процењена вредност додатних услуга обезбеђења је 1.269.000,00 динара, што чини 

% вредности првобитног уговора. Процењена вредност је истовремено и 
максимални финансијски износ на који би се закључио уговор по спроведеном 

Наручилац је од Управе за јавне набавке затражио мишљење о основаности примене 
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са 
чланом 36. став 1. тачка 5. ЗЈН ("Сл. гласник РС" 124/2014, 14/2015 и 68/2015).
Управа за јавне набавке је актом број 404-02-3776/16 од 02.12.2016. године дала 

вана примена преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда према чл. 35. став 1. тачка 5. ЗЈН. 
Позив за подношење понуда Наручилац доставља:  
„Sparta security“ доо Земун, Јоза Шћурле бр. 34  

Снежана Ђурковић,  
komisija.za.javne.nabavke@cistocans.co.rs 

 

  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 

Физичко и техничко обезбеђење имовине и лица у предузећу, ЈНП - 02/16 

ЈКП „Чистоћа“, Нови Сад, 

локална самоуправа 

општег речника набавке: физичко и 
79710000 

12205 од 08.08.2016. године 
члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним 

По спроведеном отвореном поступку јавне набавке услуга “Физичко и техничко 
обезбеђење  имовине и лица у предузећу“, редни бр. ЈН 15/16 Наручилац је дана 

са извршиоцима „Sparta security“ доо из Земуна 
FPS oбезбеђење“ доо из Београда. Уговор је закључен на 

У току трајања уговора о обезбеђењу, појавила се потреба за додатним услугама 
а услед проширења штићеног простора на Градској депонији, односно 

Наручилац је оценио да се додатне услуге обезбеђења у техничком и економском 
ора, односно да би извршење 

додатних услуга обезбеђења од стране постојећег извршиоца допринело 
економичности и рационалности, односно мањим трошковима за Наручиоца.  
Процењена вредност додатних услуга обезбеђења је 1.269.000,00 динара, што чини 

% вредности првобитног уговора. Процењена вредност је истовремено и 
максимални финансијски износ на који би се закључио уговор по спроведеном 

Наручилац је од Управе за јавне набавке затражио мишљење о основаности примене 
преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у складу са 
чланом 36. став 1. тачка 5. ЗЈН ("Сл. гласник РС" 124/2014, 14/2015 и 68/2015). 

3776/16 од 02.12.2016. године дала 
вана примена преговарачког поступка без објављивања позива за 


