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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ  
 

 
1.1 Подаци о наручиоцу 
Наручилац:  Библиотека „Димитирије Туцовић“  
Адреса: Карађорђева 57, Лазаревац 
Интернет страница наручиоца: www.bibliotekalazarevac.org.rs 
 
1.2 Предмет  набавке 
Предмет набавке бр. 01/2022 су услуге – Услуге обезбеђења – 79710000. 
 
1.3 Партије 
Предметна набавка није обликована по партијама.  
 
1.4 Контакти  
Лице за контакт: Бојана Петковић, 
Е - mail адреса: obrada@bibliotekalazarevac.org.rs 
 
1.5 Вредност уговора 
Вредност набавке према Плану расхода и издатака за 2022. годину на конту 431323 – Услуге 
заштите имовине је 1.490.000,00 динара са ПДВ-ом. 
 
1.6 Рок важења уговора 
Уговор се потписује на 12 (дванаест) месеци. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
Врста услуге: Пружање услуга физичко-техничког обезбеђења. 
 
Техничке карактеристике, количина и опис услуга:  
Услуге физичког обезбеђења и противпожарне заштите обављају се у објекту 

Библиотеке „Димитирје Туцовић“, Улица Карађорђева 57 у Лазаревцу, у складу са важећим 
прописима који се односе на обављање предметне делатности, као и у складу са интерним 
актима Наручиоца. 

Објекат се састоји од четири нивоа: сутерен, приземље, први спрат и поткровље.    
Објекат је отворен за посетиоце у складу са радним временом.  На место – приземље, на за то 
одређено место, неопходно је ангажовати 1 (једно) лице. 

Наручилац задржава право да у случају потребе  пословања и одржавања програмских 
активности и других манифестација ангажује и већи број извршилаца. 

Потреба за обезбеђењем је следећа: 
- Уградња алармног, мониторинг и осталих техничких система заштите објекта и 

заштита и надзор лица и имовине Наручиоца (објекта и припадајућег простора зграде 
Библиотеке у Лазаревцу) у људству, техници и праћење из сертификованог мониторинг 
центра. 

- Обезбеђење са једним извршиоцем стално присутним у наведеном простору у току 
радног времена. 

 
 
Основни задатак радника обезбеђења је: 
 

1. Пружање услуга обезбеђења запослених и других лица која бораве у објекту 
Наручиоца као и вођење рачуна о нарушавању правила понашања својствених 
објектима културе (о евентуалној буци у објекту-непримерено гласан говор, уношење 
хране и пића, неадекватно облачење и сл.), спречавање уласка у објекат сваког лица 
које би ометало рад и угрожавало личну безбедност запослених и имовину 
Наручиоца; 

2. Контрола уласка и изласка из објекта запослених и посетилаца, обавештавање 
запослених о посетама; 

3. Обезбеђење имовине и пословања Наручиоца; 
4. Предузимање превентивних и реактивних мера заштите у циљу спречавања настанка 

штете;  
5. Обављање предметних послова у складу са законом и унутрашњим општим актима 

Наручиоца (провера механичких компоненти система заштите – да ли су сви отвори, 
прозори и врата затворени и адекватно обезбеђени ван радног времена); 

6. Предузимање реактивних мера заштите у случају откривања кривичног дела или 
других негативних појава у вези с обезбеђењем лица, имовине, и пословања у објекту 
Наручиоца (обавештење полиције, одговорног лица наручиоца и сл.);  

7. Чување свих кључева наведеног објекта на предвиђеном месту, њихово предавање и 
преузимање истих у складу са устаљеном процедуром Наручиоца; 

8. Предузимање превентивних мера заштите од пожара у циљу спречавања настанка 
пожара и предузимање реактивних мера заштите од пожара, са циљем да до штете не 
дође и/или да се штета смањи и  

9. Обављање и других послова из области обезбеђења у односу на запослене, опрему и 
објекат. 

 



Набавка физичко-техничког обезбеђења – јануар, 2022. 

Наручилац задржава право да утиче на избор непосредних извршилаца, који се не могу 
мењати без сагласности наручиоца и на укупан број извршилаца који ће бити ангажовани за 
пружање услуга; 

Контролу квалитета извршених услуга наручилац ће спроводити преко именованог 
лица наручиоца, који ће вршити надзор над пруженим услугама које су предмет ове набавке.  
 
Наручилац захтева од понуђача: 
- да пружи услуге у свему према условима из  Техничке спецификације, квалитетно, према 
професионалним правилима струке предвиђених за ову врсту услуга, у складу са прописима 
и пословним обичајима; 
- да у периоду трајања уговора увек има довољан број лица за извршење услуга; 
- да за све ангажоване извршиоце обезбеди  једнообразну одећу -  униформе са обележјем 
пружаоца услуга (одело, кошуља, кравата, ципеле), као и осталу неопходну опрему за рад, 
све искључиво  о свом трошку и да се придржава прописаних мера безбедности на раду; 
- да обезбеди да ангажовани извршиоци на пословима који су предмет набавке буду 
наоружани у складу са важећим законским прописима; 
- да има сталну сарадњу и поступа у складу са примедбама и захтевима овлашћеног лица 
наручиоца у погледу начина обављања услуга;  
- да за време пружања услуга извршава захтеве овлашћеног лица наручиоца, који се односе 
на те услуге; 
- да обезбеди да лица која раде на предметним услугама приликом обављања својих 
дужности увек изгледају чисто и уредно, да ће се усаглашавати са свим упутствима, 
политиком и процедурама наручиоца, која се односе на правила о понашању запослених на 
радном месту као и са свим правилима која важе код наручиоца; 
- да обезбеди да лица која раде на предметним услугама буду оспособљена за безбедан и 
здрав рад као и да о извршеном оспособљавању води евиденцију на прописаном обрасцу; 
- да предметне услуге извршава савесно, да се према имовини наручиоца опходи са пажњом 
доброг домаћина; 
- да благовремено и у писаној форми обавести наручиоца о уоченим неправилностима и 
проблемима у вези са услугама које чине предмет уговора као и да ће у случају настанка 
штете на имовини која је предмет вршења услуга, о томе благовремено обавести наручиоца; 
- да накнади штету коју приликом извршења предмета набавке причини својом кривицом; 
-  да наручиоцу даном ступања на снагу уговора достави списак извршилаца  који ће бити 
ангажовани  у пословним просторијама наручиоца на пословима који су предмет набавке. 

 
Уколико током трајања уговора дође до замене одређених извршилаца Понуђач је у обавези 
да и за те извршиоце достави наведену документацију. 
 
Службеник обезбеђења код кога се од стране интерне контроле наручиоца уоче 
неправилности у раду (алкохолисаност, спавање на радном месту, непажња на раду, 
непридржавање предвиђених упутстава, итд.) не може више бити ангажован код наручиоца 
на напред наведеним пословима.  
Наручилац ће о уоченим неправилностима из претходног става сачинити записник и исти, 
потписан од стране овлашћеног лица наручиоца, доставити понуђачу.  
Понуђач је дужан да одмах, у току смене, замени службеника обезбеђења на чије поступање 
наручилац има примедбе, другим службеником обезбеђења 
Понуђач је обавезан да врши редовну контролу рада службеника обезбеђења ангажованих 
код наручиоца, обиласком службеника обезбеђења, од стране овлашћених лица понуђача.  
Наручилац задржава право да сам изврши контролу рада службеника обезбеђења, 
ангажованих од стране понуђача, без претходног обавештавања понуђача о томе. 
Понуђач је у обавези да на основу Закона о приватном обезбеђењу у сваком моменту  током 
реализације уговора поседује важећу Лиценцу за вршење послова физичко – техничке 
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заштите лица и имовине и одржавање реда  на спортским приредбама, јавним скуповима и 
другим местима окупљања грађана. 
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II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику.  
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.  
Понуду доставити на адресу: Библиотека „Димитрије Туцовић“, Карађорђева 57, 

11550 Лазаревац, са назнаком:  
,,Понуда за набавку услуга – Услуге обезбеђења,  

Број набавке  01/2022  - НЕ ОТВАРАТИ”,    или на мејл адресу 
obrada@bibliotekalazarevac.org.rs 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
24.01.2022. године до 12.00 часова.  

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу 
наручиоца: Библиотека „Димитрије Туцовић“, Карађорђева 57, 11550 Лазаревац, закључно са 
24.01.2022. године до 12.00 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
  Неблаговремене понуде наручилац ће вратити неотворене понуђачима са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 

 
Понуда мора да садржи:  

 
Р. Бр. Документација 

1. Све захтеване доказе о испуњености услова за учешће (Наведене и описане у 
Упутству понуђачима како да сачине понуду - услови за учешће (поглавље II); 

2. Образац понуде (поглавље III); 
3. Модел уговора (поглавље IV); 

 
Понуда мора бити сачињена на обрасцима датим у овој документацији.  
Обрасце дате у документацији, односно податке који морају бити саставни део понуде, 

понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице за заступање  понуђача исте потписује. 
 Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 

 
3. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

Фактура се испоставља у текућем месецу за услуге извршене у претходном месецу, на 
основу документа којим се верификује квантитет и квалитет извршених услуга у претходном 
месецу.  
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Приликом фактурисања извршених услуга, на рачуну је потребно навести број 
уговора под којим је исти заведен код наручиоца. 

Рок плаћања је до 45 календарских дана рачунајући од дана сужбеног пријема 
исправне и регистроване фактуре и документа којим се верификује квантитет и квалитет 
извршених услуга у претходном месецу.  

Добављач је у обавези да фактуру региструје у Централном регистру фактура, 
приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 
119/12, 68/15, 113/17 и 91/19) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, 
односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра 
фактура („Службени гласник РС“ број 7/18, 59/18 и 8/19).  

Фактура мора бити достављена наручиоцу у року од 3 (три) радна дана од дана 
регистрације у Централном регистру фактура. 

Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.  
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, 

сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 
неприхватљивом.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од датума понуде. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 

састављања понуде и попуњавања образца, дужан је да поред такве исправке стави потпис 
особе или особа које су потписале образац понуде. 
 
4. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.   

Цена је фиксна и не може се мењати.  
 

5. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  

 
6. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ 
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ 
ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

У случају да два или више понуђача понуде исту најнижу пононуђену цену, 
Наручилац ће уговор доделити по систему жребања. 

Сви понуђачи који су доставили прихватљиве понуде и које су исто рангиране биће 
позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања. Наручилац ће заказати 
место и време жребања и позвати опуномоћене представнике понуђача да присуствују 
жребању.  

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 
ставити у провидну кутију, папири ће се ручно измешати пред понуђачима, а потом ће се 
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насумице вршити одабир папира понуђача и рангирање понуда према редоследу извалачења 
папира, о чему ће бити сачињен Записник о поступку жребања. 

На исти начин ће се поступати ако не дође ниједан понуђач. 
Понуђачима који не буду присуствовали овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 
 

7. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ТИХ УСЛОВА 
 
Понуђач који подноси понуду је у обавези да испуни следеће услове за учешће и 
наручиоцу уз понуду достави захтеване доказе:  
 
1) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет  
набавке, односно да поседује важећу (на дан отварања понуда) Лиценцу за вршење послова 
физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, 
јавним скуповима и другим местима окупљања грађана; 

 
Доказ: Фотокопија важеће Лиценце за вршење послова физичко-техничке заштите лица и 
имовине и одржавање реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима 
окупљања грађана. 
 
2) Услов да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом за учешће у 
поступку предметне  набавке и то:   
-да понуђач поседује важећи сертификат о испуњености стандарда  ISO 9001 систем 
менаџмента квалитетом "или одговарајући", за област која је предмет набавке; 
- да понуђач поседује важећи сертификат о испуњености стандарда SRPS A.L2.002 – област 
контролисања „физичка заштита, физичка заштита објеката, физичка заштита лица, 
менаџмент из контролног центра“; 
 
Докази:  наведени услов се доказује потписивањем Изјаве понуђача којом потврђује да 
поседује важеће сертификате (Образац изјаве понуђача, дат је у наставку документације). 
 
3) Услов да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да има у 
радном односу на одређено или неодређено време минимум 5 (пет) лица запослених на 
пословима службеника обезбеђења која су пријављена на обавезно социјално осигурање и 
која: 
- имају важећу Лиценцу за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са 
оружјем у складу са важећим Законом о приватном обезбеђењу, 
- су осигурана од последица несрећног случаја. 
 
Докази:  
Наведени услов се доказује потписивањем Изјаве понуђача којом потврђује да располаже 
захтеваним кадровским капацитетом (Образац изјаве понуђача, дат је у наставку 
документације). 
 
4)  Услов да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом односно да у 
моменту подношења понуде поседује: 
- контролни центар у коме је организовано непрекидно дежурство 365 дана /24 часа са 
тачним навођењем адресе центра;  
- организоване патролне службе за интервенцију и једнообразну одећу (одело, кошуља, 
кравата, ципеле - униформе ангажованих извршилаца са обележјем пружаоца услуга); 
- возило у власништву — најмање једно возило неопходним за одзив не дужем од 10 минута 
од активирања аларма 
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Докази:  
Наведени услов се доказује достављањем Изјаве понуђача којом потврђује да располаже 
захтеваним техничким капацитетом (Образац изјаве понуђача, дат је у наставку 
документације). 
  
- да понуђач поседује минимум два комада ватреног оружја (пиштоља). 
Докази:  
Наведени услов се доказује достављањем Изјаве понуђача којом потврђује да располаже са 
минимум два комада ватреног оружја (Образац изјаве понуђача, дат је у наставку 
документације). 
 
8. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ НАБАВКОМ 

Наручилац ће донети одлуку у вези са овом набавком у року не дужем од 5 дана од 
дана истека рока за подношење понуда. 
 Након доношења одлуке Наручилац ће исту доставити свим понуђачима који су 
доставили понуде у року д 3 дана од дана доношења. 
 
9. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
 Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
 
10. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац ће уговор доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 3 дана од 
дана доношење одлуке о додели уговора. 

Изабрани понуђач је у обавези да потписан уговор достави наручиоцу у року од пет 
дана од дана пријема, у супротном ће се сматрати да је понуђач одустао од понуде. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ  
 
 
 

 
У складу са захтевима Наручиоца, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
 

Понуђач  _________________________________________________________ (навести назив 
понуђача) у поступку набавке услуга, број 01/2022 – Услуге обезбеђење, испуњава  услове за 
учешће за предметну набавку и то: 
1) понуђач располаже неопходним техничким капацитетом, односно у моменту 
подношења понуде поседује: 
  -да понуђач поседује важећи сертификат о испуњености стандарда  ISO 9001 
систем менаџмента квалитетом "или одговарајући", за област која је предмет набавке; 
  - да понуђач поседује важећи сертификат о испуњености стандарда SRPS 
A.L2.002 – област контролисања „физичка заштита, физичка заштита објеката, физичка 
заштита лица, менаџмент из контролног центра“; 
  - за свих 5 (пет) лица, понуђач поседује: 
- Образац М  или други одговарајући образац  пријаве на обавезно социјално осигурање; 
- Важећу Полису осигурања запослених од последица несрећног случаја; 
- Лиценцу за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења  - са оружјем. 

- контролни центар у коме је организовано непрекидно дежурство 365 дана/24 
часа, адреса центра  је ___________________________________ 
________________________________________________________________;  
- организоване патролне службе за интервенцију и једнообразну  одећу (одело,  

кошуља, кравата, ципеле - униформе ангажованих извршилаца са обележјем 
пружаоца услуга), 
-  возило у власништву — најмање једно возило неопходним за одзив не дужем 
од 10 минута од активирања аларма, 
- да понуђач поседује минимум два комада ватреног оружја (пиштоља). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Место:_____________                                                              Понуђач: 
Датум:_____________                                                     _____________________                                                         
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III  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

за набавку услуга – Услуге обезбеђења  
за потребе Библиотеке „Димитрије Туцовић“ из Лазаревца 

Број набавке  01/2022 
 

 
Број понуде:_____________ 
 
Датум:____________ 

 
 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 

Телефакс:  
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  
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 2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ:  
Услуге физичко-техничког обезбеђења за потребе Библиотеке „Димитрије 
Туцовић“Лазаревац 
 

ПРЕДМЕТ 
(у свему у складу 

са Техничком 
спецификацијом) 

 

Цена радног 
сата  - 

јединична 
цена (у дин. 
без ПДВ-а) 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 
Укупан број сати 

24*365 
8760 

1 2 3 4 
Услуга физичко-

техничког 
обезбеђења лица и 

имовине 
 

   

  
Цена је фиксна и непроменљива до коначног извршења уговорне обавезе. У цену су 
урачунати сви зависни и пратећи трошкови. 

 
Рок важења понуде 
(минимум 30 дана од 
датума понуде): 

  
_____________ дана; 

Начин и рок плаћања:  
 

 (месечно плаћање, за претходни 
месец) у року до  45 
календарских дана од дана 
службеног  пријема исправнe и 
регистрованe фактуре 
испостављене за услуге 
извршене у претходном месецу и 
документа којим се верификује 
квантитет и квалитет извршених 
услуга у претходном месецу; 

Одзив на упозорење 
аларма:  

 најмање једним патролним 
возилом, у року не дужем од 10 
минута од активирања аларма 

 Понуђач се обавезује да приликом фактурисања извршених услуга, на рачуну наведе број 
уговора под којим је исти заведен код наручиоца. 

 
 

 
 
Датум                    Понуђач 

     
_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
Напомене: 
 
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 
су у обрасцу понуде наведени.  
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IV  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
  УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Закључен дана ____________ између уговорних страна: 
 
Наручиоца: Библиотека „Димитрије Туцовић“ 
са седиштем у Лазаревцу, Карађорђева 57 
ПИБ: 101764343, Матични број: 07010311 
Број рачуна:  840-545664-11 Назив банке: Управа за трезор 
Телефон: 011 8122-997  
кога заступа Јасмина Иванковић, директор 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
_________________________________________________________________________ 
са седиштем у __________________, улица _____________________________________ 
ПИБ:______________________  
Матични број:____________________ 
Број рачуна:________________________ Назив банке:_____________________________ 
Телефон:_______________ Телефакс:______________ 
Кога заступа: _________________________________________________ 
(у даљем тексту: Добављач) 
 
Основ Уговора: 
 

Набавка услуга бр. 01/2022 – услуге обезбеђења. 
Понуда изабраног Понуђача бр. : ___________  од __________ године (Попуњава 

Наручилац). 
 
ПРЕДМЕТ  

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора је пружање услуга обезбеђења - физичко-техничко обезбеђење  
(у даљем тексту: услуге), за потребе библиотеке „Димитрије Туцовић“, у свему према понуди 
Добављача заведеној код Наручиоца под бројем __/од ___ 2022. године и Техничкој 
спецификацији предмета набавке, који чине саставни део овог уговора.  
 
ЦЕНА  

 
Члан 2. 

Укупна вредност овог уговора износи  највише _______________  динара без ПДВ-а 
односно _____________ динара са обрачунатим ПДВ-ом, што представља процењену 
вредност набавке (Попуњава Наручилац).  

У цену из става 2. овог члана су урачунати сви зависни и пратећи трошкови, фиксна је  
и непроменљива до коначног извршења уговорне обавезе.  
 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 
Члан 3. 
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Наручилац се обавезује да за извршене услуге из члана 1. овог Уговора, плаћање 
изврши према јединичним ценама из члана 2. став 2. овог Уговора, у року до 45 календарских 
дана од дана службеног пријема исправне фактуре, испостављене за извршене услуге у 
претходном месецу и пратеће документације из става 2. овог члана уговора.  

Добављач се обавезује да уз фактуру из става 1. овог члана уговора достави преглед 
остварених радних сати, који оверава представник Наручиоца, чиме потврђује да су услуге 
извршенe.  

Добављач је у обавези да фактуру региструје у Централном регистру фактура, 
приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 
119/12, 68/15, 113/17 и 91/19) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, 
односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра 
фактура („Службени гласник РС“ број 7/18, 59/18 и 8/19).  

Фактура мора бити достављена Наручиоцу у року од 3 (три) радна дана од дана 
регистрације у Централном регистру фактура. 

Добављач се обавезује да приликом фактурисања извршених услуга, на фактури 
наведе број уговора под којим је исти заведен код Наручиоца. 

Обавезе плаћања које по овом Уговору доспевају у наредној буџетској години биће 
реализоване највише до износа средстава која ће за ове намене бити одобрена  наредној 
буџетској години.  
 
ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

 
Члан 4. 

Добављач се обавезује: 
- да пружи услуге у свему према захтевима из Техничке спецификације, квалитетно, према 
професионалним правилима струке предвиђених за ову врсту услуга, у складу са прописима 
и пословним обичајима; 
- да у периоду трајања уговора увек има довољан број лица за извршење услуга; 
- да за све ангажоване извршиоце обезбеди  једнообразну одећу -  униформе са обележјем 
добављача (одело, кошуља, кравата, ципеле) као и осталу неопходну опрему за рад, све 
искључиво  о свом трошку и да се придржава прописаних мера безбедности на раду; 
- да обезбеди да ангажовани извршиоци на пословима који су предмет уговора буду 
наоружани у складу са важећим законским прописима; 
- да има сталну сарадњу и поступа у складу са примедбама и захтевима овлашћеног лица 
Наручиоца у погледу начина обављања услуга;  
- да за време пружања услуга извршава захтеве овлашћеног лица Наручиоца, који се односе 
на те услуге;  
- да обезбеди да лица која раде на предметним услугама приликом обављања својих 
дужности увек изгледају чисто и уредно, да ће се усаглашавати са свим упутствима, 
политиком и процедурама Наручиоца, која се односе на правила о понашању запослених на 
радном месту као и са свим правилима која важе код Наручиоца; 
- да обезбеди да лица која раде на предметним услугама буду оспособљена за безбедан и 
здрав рад као и да о извршеном оспособљавању води евиденцију на прописаном обрасцу; 
- да предметне услуге извршава савесно, да се према имовини Наручиоца са пажњом доброг 
домаћина; 
- да благовремено и у писаној форми обавести Наручиоца о уоченим неправилностима и 
проблемима у вези са услугама које чине предмет уговора као и да ће у случају настанка 
штете на имовини која је предмет вршења услуга, о томе благовремено обавести наручиоца; 
- да накнади штету коју приликом извршења предметних услуга причини својом кривицом; 
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-  да Наручиоцу даном ступања на снагу уговора достави списак извршилаца  који ће бити 
ангажовани  на пословима који су предмет уговора, са следећим документима (у виду 
неоверене фотокопије) за сваког извршиоца: 

 Образац М  или други одговарајући образац  пријаве на обавезно социјално 
осигурање; 

 Важећу Лиценцу за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења 
- са оружјем у складу са Законом о приватном обезбеђењу. 

Уколико током трајања уговора дође до замене одређених извршилаца Добављач је у обавези 
да и за те извршиоце достави наведену документацију; 
- да свим извршиоцима које ће ангажовати на извршењу овог Уговора редовно исплаћује 
зараду и све припадајуће порезе и доприносе, да им обезбеди сва права која проистичу из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и да благовремено 
измирује све обавезе по том основу, током читавог периода важења овог Уговора. Наручилац 
задржава право провере поштовања ових обавеза Добављача, којом приликом је Добављач 
обавезан да достави Наручиоцу сву релевантну документацију. У случају да Добављач не 
измирује све поменуте обавезе према ангажованим лицима, Наручилац задржава право да 
једнострано раскине Уговор и да наплати средство финансијског обезбеђења из члана 8.  овог 
Уговора. 

Добављач је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих 
других лица  која ангажује приликом пружања услуга кој су предмет овог уговора. 

Добављач је искључиво одговоран за доношење свих потребних аката сходно Закону о 
безбедности и здрављу на раду. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 
Члан 5. 

Наручилац се обавезује  да ће правовремено обавештавати Добављача о свим 
чиниоцима који би на било који начин могли утицати на извршење услуга које су предмет 
овог уговора. 

 
РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 
Члан 6. 

Место извршења услуга које су предмет овог уговора наведени су у оквиру Техничке 
спецификације предмета набавке, која је у прилогу и саставни је део овог Уговора. 

Добављач се обавезује да услуге извршава у складу са динамиком из Техничке 
спецификације.  

Уговорне стране су сагласне да се број извршилаца може мењати у зависности од 
потреба Наручиоца.  
 
 
КВАЛИТЕТ УСЛУГА 

 
Члан 7. 

Контролу квалитета извршених услуга Наручилац ће спроводити преко именованог 
лица наручиоца, које ће вршити надзор (интерну контролу) над пруженим услугама које су 
предмет овог уговора.  

Радно ангажовани извршиоци не могу се мењати у периоду важења уговора без 
сагласности Наручиоца.   

Службеник обезбеђења код кога се од стране интерне контроле Наручиоца уоче 
неправилности у раду (алкохолисаност, спавање на радном месту, непажња на раду, 
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непридржавање предвиђених упутстава, итд.) не може више бити ангажован код Наручиоца 
на пружању услуга које су предмет овог уговора.  

Наручилац ће о уоченим неправилностима из претходног става сачинити записник и 
исти, потписан од стране овлашћеног лица Наручиоца, доставити Добављачу. Добављач је 
дужан да одмах, у току смене, замени службеника обезбеђења на чије поступање Наручилац 
има примедбе, другим службеником обезбеђења. 

Добављач је обавезан да врши редовну контролу рада службеника обезбеђења 
ангажованих код Наручиоца, обиласком службеника обезбеђења, од стране овлашћених лица 
Добављача.  

Наручилац задржава право да сам изврши контролу рада службеника обезбеђења, 
ангажованих од стране Добављача, без претходног обавештавања Добављача о томе. 

Уколико Добављач своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца, става 2. до 5.  
овог члана, исто представља основ за раскид уговора, наплату средства финансијског 
обезбеђења из члана 8. овог Уговора и евентуалну накнаду причињене штете. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 
Члан 8. 

Добављач је дужан да у року од 7 дана од дана закључења Уговора достави 
Наручиоцу, оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, без жираната,  са 
копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС-a (не захтев 
за регистрацију) као доказом да је меница регистрована и Овлашћењем за попуну менице – 
Меничним овлашћењем, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“,  насловљеним на 
наручиоца, у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности 
минимум 30 дана дужим од истека уговорне обавезе у целости.  

У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење – писмо остаје 
на снази.  
 У случају да Добављач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са 
закљученим Уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорних обавеза, 
Наручилац  ће активирати наведено средство финансијског обезбеђења. 
 По извршењу уговорних обавеза Добављача, средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла ће на захтев Добављача  бити враћено. 
 Активирање средстава обезбеђења не искључује право наручиоца на потпуну накнаду 
штете. 

Меница мора бити оверена у складу са статусном документацијом и потписана 
оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћених лица за располагање 
средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака (за колективно потписивање, 
као на депо картону, морају бити најмање два потписника).  

Менично овлашћење које прати меницу мора бити оверено у складу са статусном 
документацијом и потписано оригиналним потписом (не може факсимил) лица која су 
потписала меницу.  
  
УГОВОРНА КАЗНА  

 
Члан 9. 

Уколико Добављач не започне са пружањем услуга у уговореном року, под условом да 
до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе, обавезан је да за 
сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2% укупне уговорене вредности из члана 
2. став 1. овог Уговора, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне 
уговорене вредности из члана 2. став 1. овог Уговора.  
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У случају да Добављач уопште не започне са пружањем услуга, Наручилац има право 
да наплати уговорну казну у износу од 10% укупне уговорене вредности из члана 2. став 1. 
овог Уговора  

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева 
накнаду штете.  
 
РАСКИД УГОВОРА 

 
Члан 10. 

У случају грубог кршења уговорних обавеза од стране Добављача, несавесног и 
немарног вршења послова предметних услуга од стране радно ангажованих извршилаца, 
Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор са отказним роком од 30 дана  и да 
наплати средство финансијског обезбеђења  из члана 8. овог Уговора. 
 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 
Члан 11. 

Уговорне стране се обавезују да сва спорна питања настала у вези са извршавањем 
овог уговора решавају споразумно, у духу добрих пословних односа и обостраног поверења, 
док се у противном уговара надлежност Привредног суда у Београду. 

На све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и других закона и подзаконских аката који регулишу ову 
материју. 
 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ УГОВОРА 

 
Члан 12. 

Овај уговор ступа на снагу када  уговор потпишу овлашћена лица уговорних страна. 
Овај уговор се закључује на период од 12 месеци, а примењује се од дана започињања 

пружања услуга сходно члану 6. став 2. овог уговора. 
Утрошком средстава Наручиоца из члана 2. став 1. овог Уговора, пре истека периода 

из става 2. овог члана, овај Уговор престаје да важи, о чему Наручилац писаним путем 
обавештава Добављача.  

Уговор престаје да важи и пре истека  периода из става 2.  овог члана у следећим 
случајевима: 

- споразумом уговорних страна у писаној форми; 
- једностраним раскидом једне од уговорних страна, са отказним роком од 30 дана од 

дана пријема обавештења о једностраном раскиду и доказу о његовој оправданости. 
Уколико било која уговоран страна откаже уговор без оправданог, односно објективног 

и доказивог разлога друга уговорна страна има право да наплати уговорну казну у висини од 
10% од укупне уговорне вредности уговора из члана 2. став 1. овог уговора. 

 
 
 

Члан 13. 
Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале и разумеле, те да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку 

уговорну страну 
 
 

ЗА НАРУЧИОЦА      ЗА ИЗВРШИОЦА  
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  Библиотека „Димитрије Туцовић“ 
 

                
___________________________      __________________________ 
Јасмина Иванковић, директор 
 
 
Напомена: 

Модел уговора понуђач попуњава и потписује, чиме потврђује да је сагласан његовом 
садржином. 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем.  
 

 
 


