
ОБАВЕШТЕЊЕ НАРУЧИОЦИМА 

 

 

 

  Обавештавамо вас да је Управа за заједничке послове републичких органа, 

као тело за централизоване набавке спровела отворени поступак централизоване јавне 

набавке број 6/2021 чији је предмет набавка услуге обезбеђења (физичко-техничко и 

противпожарно обезбеђење, обликован у 19 партија. 

  На основу Одлуке о  закључењу оквирног споразума за Партију 1, број 404-

02-379/2021-01 од 13.04.2021. године, закључен је Оквирни споразум о пружању услугe 

физичко-техничког обезбеђења и противпожарног дежурства у пословном простору 

УЗЗПРО (Партија 1), број 404-02-698/2021-01 од 29.04.2021. године са Групом понуђача 

коју чине: INTER SAFE BUSINESS д.о.о, Љутице Богдана 1 а, Београд (Савски Венац); G4S 

SECURE SOLUTIONS д.о.о, ул. Булевар Пека Дапчевића 32, Београд (Вождовац); 

SECURITAS SERVICES д.о.о, 11080 Београд (Земун), Аутопут за Загреб 18; PROTECTA 

GROUP д.о.о, Јужни булевар, 144, 11000 Београд (Врачар); DOBERGARD д.о.о, Школски 

трг 5, 11000 Београд (Звездара); ДОБЕРГАРД ПЛУС д.о.о, Школски трг 5, 11000 Београд 

(Звездара); INEX PLUS д.о.о, Добановачки пут 58, 11080, Београд (Земун) и TRIDENT 

PROTECTION SERVICES д.о.о. Булевар војводе Мишића 37, 11000 Београд (Савски венац). 

  Даном закључења овог Оквирног споразума престају да важе следећи  

Оквирни споразуми: 

  - Оквирни споразум о пружању услугe противпожарног дежурства у 

пословном простору уЗЗПРО  - Група објеката I (Партија 1) број: 404-02-1007/2019-01 од 

03.06.2019. године. 

  - Оквирни споразум о пружању услугe физичко-техничког обезбеђења и 

противпожарног дежурства у пословном простору УЗЗПРО – Група објеката II (Партија 2) 

број: 404-02-1108/2019-01 од 03.06.2019. године. 

  - Оквирни споразум о пружању услугe физичко-техничког обезбеђења са 

надгледањем видео надзора и противпожарног дежурства у пословном простору УЗЗПРО – 

Група објеката III (Партија 3) број: 404-02-1109/2019-01 од 03.06.2019. године. 

  - Оквирни споразум о пружању услугe физичко-техничког обезбеђења у 

пословном простору УЗЗПРО– Група објеката IV (Партија 4) број: 404-02-1110/2019-01 од 

03.06.2019. године. 

  - Оквирни споразум о пружању услугe физичко-техничког обезбеђења у 

пословном простору УЗЗПРО– Група објеката V (Партија 5) број: 404-02-1112/2019-01 од 

03.06.2019. године. 

 

    Важећи Оквирни споразум број: 404-02-698/2021-01 од 29.04.2021. године 

можете преузети на интернет страници УЗЗПРО – Централизоване јавне набавке (ЦЈН). 

 


