
          

Република Србија 

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК 

Краља Петра I 38 

Број: 404-13  

Дана: 22.2.2017.године 

МАЛИ ЗВОРНИК  

     

 

ПРЕДМЕТ:  Позив за достављање понуде  

 

Подаци о предмету набавке: 

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о 

јавним набавкама, ''Службени гласник РС'' бр. 124/2012,14/2015,68/2015), Обезбеђење 

објекта општине 

 

Поштовани,  

 

Позивамо заинтересоване понуђаче да доставе понуду за услуге Обезбеђење 

објекта општине  

Молимо Вас да нам до 02.03.2017.године  до 12 часова доставите Вашу понуду 

за набавку Обезбеђење објекта општине.  

Критеријум за избор најповољније понуде је: Најнижа понуђена цена. 

Уз понуду сте дужни да доставите: 

1. решење да сте регистровани код надлежног органа, односно уписани у 

одговарајући регистар; 

              

  Контакт особа: Драгана Марковић, 015/472-270 

  У прилогу вам достављамо: образац понуде, техничку спецификацију 

  Понуду доставити на адресу: „Општинa Мали Зворник, ул. Краља Петра I 

бр.38, 15318 Мали Зворник  Понуда за јавну набавку Обезбеђење објекта општине  

број 404-13/2  - НЕ ОТВАРАТИ-„    

   

 

  С поштовањем, 

 

 

Комисија за јавну набавку 

                                                                                         

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗАЦ БРОЈ  1 

ОБРАЗАЦ О ПОДАЦИМА ПОНУЂАЧА 

 

Понуда бр: _____________ 

 

         Понуда бр._________ од _____________ за  набавку – Обезбеђење објекта 

општине 404-13  

 Општи подаци о понуђачу 

  

Назив понуђача: 

________________________________________________________________________ 

  

Адреса понуђача: 

________________________________________________________________________ 

  

Овлашћено лице: 

________________________________________________________________________ 

  

Особа за контакт: 

________________________________________________________________________ 

  

Телефон: 

________________________________________________________________________ 

  

Телефаx: 

________________________________________________________________________ 

 

Е – маил: 

________________________________________________________________________ 

  

Број рачуна понуђача и назив банке: 

________________________________________________________________________ 

  

Матични број: 

________________________________________________________________________ 

  

ПИБ: 

________________________________________________________________________ 

  

 

 

Датум:                            Потпис одговорног лица понуђача:  

 

                                                           М.П. 

 

 

 

 



 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – Обезбеђење објекта општине ЈН број 404-13 

 

 

Р.б

р 

 

НАЗИВ 

УСЛУГЕ 

Цена  

без ПДВ-а 

по радном 

сату 

извршиоца 

Цена   

са ПДВ-ом 

по радном 

сату 

извршиоца 

Укупан 

број 

радних 

сати  

Укупна 

вредност 

понуде без 

ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

понуде са 

ПДВ-ом 

 

1. 

Услуге 

обезбеђења 

имовине и лица, 

у свему у 

складу са 

спецификацијом 

услуга, коју је 

Наручилац 

навео  

 

 

 

 

  

 

Спецификација  услуга: 

-Пружање услуга физичког обезбеђења за потребе Општине Мали Зворник, 

Краља Петра I бр.38, Мали Зворник,  

-Уговорне обавезе извршавају се на 12 месеци од од дана закључења уговора,   

према планираном броју сати на годишњем нивоу и финансијском плану;    

заштите, запослених и посетиоца у објекту; 

-заштита материјалних добара (објекта и имовине); 

-чување пословних и безбедносних информација. 

           

У цену урачунати све трошкове 

 

 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА Наручилац ће уговорене доспеле обавезе уплатити 

према уредно испостављеним фактурама у року од минимално 8 а максимално 45 дана 

у складу са роком датим у понуди изабраног добављача а од дана пријема фактуре у 

седишту Наручиоца, све према динамици плаћања. У случају да понуђач непрецизно 

одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.  

  Рок плаћања: ______________________________________________ 

 Рок плаћања треба изразити у данима 

 

 

 

 

Датум:                            Потпис одговорног лица понуђача:  

 

                                                           М.П. 

 



 

Опис услуга 

 Наведени циљеви остварују се путем: 

- легитимисања свих лица приликом уласка у објекат; 

- обављања оперативних послова у функцији безбедности људства и 

материјалних добара; 

- откривања и спречавања извршења кривичних  дела у објекту; 

- обезбеђење доказа, обавештавање овлашћених  представника Наручиоца и 

надлежног органа МУП-а; 

- одржавање реда у објекту на основу овлашћења добијених од одговорног лица 

наручиоца а на основу важећег кућног реда Наручиоца; 

- обављање других послова из домена безбедности по захтеву Наручиоца. 

Место извршења услуге је објекат Општине Мали Зворник, Краља Петра I бр.38,    

Мали Зворник. Предметна услуга обухвата услуге обезбеђења имовине и лица, која ће 

се вршити у периоду од 12 месеци, од дана закључења уговора, односно до утрошка 

планираних средстава.  

Основни задатак радника обезбеђења је да: 

 врши редовне обиласке објекта та у циљу превентивне заштите запослених и 

посетилаца у објекту,  

 заштиту имовине  од могућности отуђивања и оштећења,  

 врши пријем, евидентирање и спровођење  странака у штићеном простору по 

захтеву овлашћених лица наручиоца услуге, 

 спречавање нарушавања правила понашања у објекту,  

 професионално интервенише у случају инцидентних ситуација,  

 уколико на простору који обезбеђује затекне лице у извршавању кривичног 

дела, 

 обавештава надлежну јединицу МУП-а и  одговорно лице наручиоца услуга, 

 обавља и друге послове из домена безбедности по захтеву наручиоца,   

 обавештава најближу ватрогасну јединицу надлежног органа као и одговорна 

лица наручиоца о избијању пожара и приступа гашењу почетног пожара и 

отклањању последица истих,  

 предузимање других превентивних мера заштите од пожара и мера заштите од 

пожара у складу са Законом о заштити од пожара и  подзаконским општим 

актима, важећим стандардима квалитета и интерним актима наручиоца.  

Извршиоци који су ангажовани на пружању услуге физичког обезбеђења: 

- не смеју бити осуђивани, против њих се не сме водити кривични поступак, 

морају поседовати  лекарско уверење да су физички и психички способни за 

обављање послова обезбеђења; 

- понашање и изглед извршиоца послова физичког обезбеђења који су 

примерени природи делатности наручиоца; 

- замену ангажованог извршиоца послова физичког обезбеђења, уколико је 

наручилац незадовољан његовим радом; 



- да сносе сву одговорност и да надокнаде штету до које је дошло 

предузимањем или непредузимањем радње лица која су ангажована на 

пружању наведених услуга; 

- остале послове у складу са прописима за ту врсту услуге. 

- извршилац мора поседовати уверење о положеном стручном испиту за 

вршење послова приватног обезбеђења  

 

 


