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             ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

УСЛУГЕ – СЕРВИСИРАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР (ЈАВНА НАБАВКА 
БРОЈ 5/2019) 

 
 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Републички геодетски завод, 
11000 Београд, Булевар војводе Мишића бр.39, www.rgz.gov.rs. 

2. Врста Наручиоца: Посебна организација државне управе. 

3. За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке: Предмет јавне набавке је  набавка услуге – Сервисирање 
опреме за видео надзор. Назив и ознака из општег речника набавке: 
Услуге поправке и одржавања видео опреме - 50343000. 

4. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место 
извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из 
општег речника набавке: /. 

5. Уговорена вредност: 1.000.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а. 

6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 

7. Број примљених понуда: 2. 

8. Највиша и најнижа понуђена цена:  

Р.Б. ПОНУЂАЧ 

Понуђена цена  

(без обрачунатог ПДВ-а)  

у динарима 

1. 

„SECAM CCTV 
CORPORATION“ 

D.O.O., 11050 
Београд, ул. 

Војводе Богдана 
број 34 

 

 

1. Редовно двомесечно сервисирање 
опреме за видео надзор (укупно за објекте 
које су наведени у техничкој 
спецификацији), износи 110.000,00 динара, 
без обрачунатог ПДВ-а; 

 

Интервенције по позиву клијента: 

 

1. Излазак сервисера на терен, износи 
1.200,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а; 

2. Излазак инжењера на терен, износи 
1.800,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а; 

3. Радни сат сервисера у радно 
време, износи 1.200,00 динара, без 
обрачунатог ПДВ-а; 

4. Радни сат инжењера у радно време, 
износи 2.400,00 динара, без обрачунатог 
ПДВ-а; 

5. Радни сат сервисера ван радног 
времена, износи 1.800,00 динара, без 
обрачунатог ПДВ-а; 

6. Радни сат инжењера ван радног 
времена, износи 2.400,00 динара, без 
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обрачунатог ПДВ-а; 
7. Радни сат сервисера викендом, 

празником и ноћу, износи 2.400,00 динара, 
без обрачунатог ПДВ-а; 

8. Радни сат инжењера викендом, 
празником и ноћу, износи 3.000,00 динара, 
без обрачунатог ПДВ-а; 

 

2. 

“BALKANS 
SECURITY 

SERVICES ” D.O.O., 
11070 Нови 
Београд, ул. 

Бродарска бб 

 

 

1. Редовно двомесечно сервисирање 
опреме за видео надзор (укупно за објекте 
које су наведени у техничкој 
спецификацији), износи 48.000,00 динара, 
без обрачунатог ПДВ-а; 

 

Интервенције по позиву клијента: 

 

1 Излазак сервисера на терен, износи 
2.300,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а; 

2 Излазак инжењера на терен, износи 
3.800,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а; 

3 Радни сат сервисера у радно 
време, износи 1.250,00 динара, без 
обрачунатог ПДВ-а; 

4 Радни сат инжењера у радно време, 
износи 3.000,00 динара, без обрачунатог 
ПДВ-а; 

5 Радни сат сервисера ван радног 
времена, износи 2.200,00 динара, без 
обрачунатог ПДВ-а; 

6 Радни сат инжењера ван радног 
времена, износи 3.400,00 динара, без 
обрачунатог ПДВ-а; 

7 Радни сат сервисера викендом, 
празником и ноћу, износи 2.750,00 динара, 
без обрачунатог ПДВ-а; 

8 Радни сат инжењера викендом, 
празником и ноћу, износи 4.200,00 динара, 
без обрачунатог ПДВ-а; 

 

 

9. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

Р.Б. ПОНУЂАЧ 

Понуђена цена  

(без обрачунатог ПДВ-а)  

у динарима 

1. 
„SECAM CCTV 

CORPORATION“ 

 

1. Редовно двомесечно сервисирање 
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D.O.O., 11050 
Београд, ул. 

Војводе Богдана 
број 34 

 

опреме за видео надзор (укупно за објекте 
које су наведени у техничкој 
спецификацији), износи 110.000,00 динара, 
без обрачунатог ПДВ-а; 

 

Интервенције по позиву клијента: 

 

2. Излазак сервисера на терен, износи 
1.200,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а; 

3. Излазак инжењера на терен, износи 
1.800,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а; 

4. Радни сат сервисера у радно 
време, износи 1.200,00 динара, без 
обрачунатог ПДВ-а; 

5. Радни сат инжењера у радно време, 
износи 2.400,00 динара, без обрачунатог 
ПДВ-а; 

6. Радни сат сервисера ван радног 
времена, износи 1.800,00 динара, без 
обрачунатог ПДВ-а; 

7. Радни сат инжењера ван радног 
времена, износи 2.400,00 динара, без 
обрачунатог ПДВ-а; 

8. Радни сат сервисера викендом, 
празником и ноћу, износи 2.400,00 динара, 
без обрачунатог ПДВ-а; 

9. Радни сат инжењера викендом, 
празником и ноћу, износи 3.000,00 динара, 
без обрачунатог ПДВ-а; 

 

2. 

“BALKANS 
SECURITY 

SERVICES ” D.O.O., 
11070 Нови 
Београд, ул. 

Бродарска бб 

 

 

1. Редовно двомесечно сервисирање 
опреме за видео надзор (укупно за објекте 
које су наведени у техничкој 
спецификацији), износи 48.000,00 динара, 
без обрачунатог ПДВ-а; 

 

Интервенције по позиву клијента: 

 

1. Излазак сервисера на терен, износи 
2.300,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а; 

2. Излазак инжењера на терен, износи 
3.800,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а; 

3. Радни сат сервисера у радно 
време, износи 1.250,00 динара, без 
обрачунатог ПДВ-а; 

4. Радни сат инжењера у радно време, 
износи 3.000,00 динара, без обрачунатог 
ПДВ-а; 

5. Радни сат сервисера ван радног 
времена, износи 2.200,00 динара, без 
обрачунатог ПДВ-а; 

6. Радни сат инжењера ван радног 
времена, износи 3.400,00 динара, без 
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обрачунатог ПДВ-а; 
7. Радни сат сервисера викендом, 

празником и ноћу, износи 2.750,00 динара, 
без обрачунатог ПДВ-а; 

8. Радни сат инжењера викендом, 
празником и ноћу, износи 4.200,00 динара, 
без обрачунатог ПДВ-а; 

 

 

 

1. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /.  

2. Датум доношења Одлуке о додели уговора: 11.03.2019. године. 

3. Датум закључења уговора: 02.04.2019. године.  

4. Основни подаци о добављачу: 

Р.Б. Назив Адреса 
Матични 

број 
ПИБ 

Законски 

заступник 

1. 

“BALKANS SECURITY 
SERVICES ” D.O.O. 

 

11070 Нови 
Београд, ул. 
Бродарска 

бб 

20396318 105531261 
Јована 

Цвјетковић 

 

5. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од 12 месеци. 

6. Околности које представљају основ за измену уговора: /.  


