
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА – Регрутовање кадрова, 

 ЈН II - 15/18 
( други квартал 2018.године) 

 
 

Назив наручиоца:  
Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј 
 
Адреса наручиоца:  
Данила Киша 8/а 
 
Интернет страница наручиоца:  
www.vodokanal-becej.rs 
 

         Врста наручиоца:  
Јавно предузеће 
 
Врста предмета:  
Набавка услуга-регрутовање кадрова.  
 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  
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: 
 
Набавка услуга регрутовања кадрова се планира као последица чињенице да је, поред текућег 
одлива радника и немогућности запошљавања радника без сагласности надлежних институција 
са једне стране, са друге стране дошло до повећања обима посла како увођењем новог 
софтвера за обраду података тако и потребом за производним радницима на одржавању 
водоводне и канализационе мреже.   
  
Назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 79620000-услуге обезбеђења особља 
укључујући за рад на одређено време. 
 

Уговорена вредност:  
Уговорена вредност уговора је 3.589.568,00 динара без ПДВ-а. 
 

Критеријум за доделу уговора:  

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 
  

Број примљених понуда:  

Број примљених благовремених, исправних и одговарајућих понуда је 4. 
 

Највиша понуђена месечна цена: 281.500,95 без ПДВ-а.  

Најнижа понуђена месечна цена: 268.753,73 без ПДВ-а. 

 



Највиша понуђена месечна цена код прихватљивих понуда: 281.500,95 без ПДВ-а. 

Најнижа понуђена месечна цена код прихватљивих понуда: 268.753,73 без ПДВ-а. 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
- 
 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  
Датум доношења одлуке о додели уговора је 10.04.2018.године.  
 

Датум закључења уговора:  
Датум закључења уговора је 18.04.2018.године. 
 

Основни подаци о добављачу:  
Понуђач: друштво за услуге приватног обезбеђења  „G2 Falcon“ доо, Београд-Раковица, ул. Луке 
Војводића број 35/1/1, ПИБ: 110339513, матични број: 21339458, текући рачун: 355-3200615141-
17 код Војвођанске банке, директор: Стефан Урошевић, и 
 
Остали понуђачи из групе понуђача: 
-привредно друштво „Respect legal“ доо, Београд-Раковица, ул. Луке Војводића број 35/пр/1.    
 
Период важења уговора:  
Уговор се закључује на период од годину дана од дана закључења уговора. 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

- 
 
Остале информације: 
Уговор је враћен на адресу Наручиоца дана 23.04.2018.године.  
 
 
 
 
У Бечеју, дана 23.04.2018.године. 


