
 

 
 

 
 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
Градска управа 
Број: IV-404-200/2017 
Број: ЈН К 18/17 
Дана: 24.05.2017.  
Суботица, 
Трг слободе 1 
 
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 
Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 
 Наручилац врши  

 
 ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА 
 

 Дана 09.05.2017. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца  позив за 
прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке, за јавну 
набавку број ЈН К 18/17, у којој Наручилац врши измену на следећи начин:  
 

I 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 18/17 у поглављу II СПЕЦИФИКАЦИЈА   
УСЛУГЕ 
 

           Мења се на страни 4/31: 
                  

- пружа 24 - часовну услугу физичког обезбеђења објекта на наведеним локацијама, у свакој 
смени (потребан је по један извршилац у смени), 

   
           И гласи:  
 

Услуга физичког обезбеђења 24 часа дневно са једним службеником    
      обезбеђења у смени,  радним данима у периоду од 10 до 14 часова са два       
      службеника у смени. 

 
 
 
 
НАПОМЕНА: У прилогу се налази нова спецификација услуге на основу које   

понуђачи припремају своју понуду. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
II 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 18/17 у поглављу III УСЛОВИ ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 76. ЗЈН И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ на страни 7/31  
 
Брише се ИСО стандард 9001,  
 

          Додаје се:  
 
1.  Да располаже са минимум 5 (пет)  запослених или радно ангажованих лица у складу са Законом 
о раду,  оспособљеним за безбедан и здрав рад у складу са правилником о евиденцијама у области 
безбедности и здравља на раду (Службени гласник РС бр.62/2007 И 102/2015), 
 
2. Да располаже са најмање 2 (два) запослена или радно ангажована лица у складу са Законом о 
раду који имају положен испит за обављање послова заштите од пожара, 
 
3. Да поседује за минимум 5 (пет) лица запослених или радно ангажованих лица у складу са 
Законом о раду, полису осигурања од незгоде, 
 
4. Да поседује полису осигурања од штетног догађаја (за фирму), 
 
5. Да је извршио услугу обезбеђења од 01.01.2014. године до дана објављивања позива за 
подношење понуда код најмање 3 (три)  корисника у укупној вредности од  4.000.000,00 динара 
без пдв-а 
 
6. За припрему понуде због специфичности објекта понуђачи су у обавези да изврше обилазак 
локације. 
   
   И гласи:  

 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ: 

1.  Да располаже са минимум 5 (пет)  
запослених или радно ангажованих 
лица у складу са Законом о раду,  
оспособљеним за безбедан и здрав рад у 
складу са правилником о евиденцијама 
у области безбедности и здравља на 
раду (Службени гласник РС бр.62/2007 
И 102/2015), 
 

 
Фотокопија попуњеног обрасца бр. 6 из 
Елабората заштите, безбедности и здравља на 
раду.  

2. Да располазе са најмање 2 (два) 
запослена или радно ангажована лица у 
складу са Законом о раду који имају 
положен испит за обављање послова 
заштите од пожара, 
 

Фотокопије уверења о положеном испиту 
заштите од пожара (2 ком) 

 

 
 
 

3. Да је осигуран од штетног догађаја  
 
 

Фотокопија важеће полисе осигурања од штетног 
догађаја (за фирму), 

 



 

 
 

 
 

4. Да је извршио услугу обезбеђења од 
01.01.2014. године до дана објављивања 
позива за подношење понуда код 
најмање 3 (три)  корисника у укупној 
вредности од  4.000.000,00 динара без 
пдв-а 

Потврда о референцама (Образац бр.6 ). 

 Потврде треба да садрже назив, седиште и  ПИБ  
Наручиоца, назив услуге, вредност извршене 
услуге, датум почетка вршења услуге и датум 
завршетка вршења услуге, потпис и печат 
овлашћеног лица Наручиоца) (3 комада ) 

2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ: 

 да Понуђач има у радном односу или 
ангажовано другим Уговором у складу 
са Законом о раду, најмање 5 лица, која 
морају поседовати лиценцу за вршење 
основних послова службеника 
обезбеђења без оружја, осигураним од 
незгоде. 
Напомена: 
Лица која буду ангажована у сменама за 
време радног времена дужна да познају 
језик средине (Мађарски и Хрватски). 

1. Фотокопија М-3А или М обрасце Фонда ПИО 
(пријаве на осигурање), за лица која су у радном 
односу код Понуђача,  или Фотокопија уговора о 
радном ангажовању, уколико је лице ангажовано 
код Понуђача по другом основу из Закона о раду. 
(5 комада) 

 
2. Фотокопије важећих лиценци (5 комада) и  
 
3. Фотокопија важећих полиса осигурања од 
незгоде (5 комада) 
 

 
3. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ДОСТАВЉАЊЕМ: 

 Обилазак локације је обавезан за 
понуђаче како би понуђач детаљно 
прегледао локацију и добио све 
неопходне информације потребне за 
припрему прихватљиве понуде. 

(Пријаве за обилазак локације 
достављају се лично у Одсек за 
заједничке послове, Суботица, Трг 
слободе 1, или путем електронске 
поште ма е-маил: guzajpos@subotica.rs., 
или на телефон 063/509-412 Атила 
Такач. Обилазак локације је могуће 
извршити најкасније један дан пре рока 
за подношење понуда.  Пријаве се 
примају најкасније два дана пре 
отварања понуда. О термину за 
обилазак локације заинтересовани 
понуђач ће бити обавештен на исти 
начин како је поднео пријаву. 

 
ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ  (Образац 
број 7) 

 
 
 

 



                                                                       III 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 18/17 у поглављу V  Обрасци који чине 

саставни део понуде  
 
Мења се у Образцу понуде (ОБРАЗАЦ 1)  на страни 14/31 укупан број радних часова 11784 
часова, и гласи 9800 радних часова.  
 
НАПОМЕНА: У прилогу се налази нови Образац понуде (ОБРАЗАЦ 1) који су понуђачи у 
обавези да доставе уз понуду. 

                                                                       
 
 
                                                                       IV 
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 18/17 у поглављу VI  Модел уговора  
 
Мења се на страни 21/31 у члану 2. модела уговора, укупан број радних часова 11784 

часова, и гласи 9800 радних часова 
 

НАПОМЕНА: У прилогу се налази нови Модел уговора који су понуђачи у обавези да 
доставе уз понуду. 

                                                                       
 
 
 
                                                                        V 

 У осталом Конкурсна документација остаје непромењена. 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
II СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ 

 
Предмет јавне набавке је физичко обезбеђење тј. обавеза чувања и обезбеђивања од могућих упада 
неовлашћених лица, оштећења и уништења  објеката: 

Секретеријат за инвестиције и развој на адреси Трд Републике 16  
 
 

Обавезе вршиоца услуга - Секретеријат за инвестиције и развој на адреси Трд Републике 
16  

 
      -     Услуга физичког обезбеђења 24 часа дневно са једним службеником обезбеђења у смени,    
            а радним данима у периоду од 10 до 14 часова са два службеника у смени. 

- контролише, обезбеђује, чува и штити  објекте  
- непознатим, незваним и неовлашћеним лицима забрањује приступ, 
- правовремено реагује и обавештава надлежне органе у случају ванредних околности 

односно појава и поступака који могу да нанесу штету објектима   (пожар, крађа, сви 
облици причињавања материјалне штете, улазак неовлашћених лица и др.), 

одмах по наступању ванредне ситуације поднесе писани извештај Наручиоцу, а по његовом 
налогу и у другим случајевима, 

у случају откривања кривичних дела обезбеди и чува трагове и друге доказе који су настали 
извршењем тих дела, 

води евиденцију о уоченим недостацима у књизи евиденције 
рукује са телефонском централом 
да уз сваку испостављену фактуру приложи и извод из дневника рада са наведеним лицима 

која су радила на обезбеђењу објеката и фотокопијама њихових лиценци. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ОБРАЗАЦ 6) 

 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 
 

Назив наручиоца: 
Седишtе наручиоца: 
Маtични број: 
ПИБ: 
 
На основу члана 76. сtав 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 
 

ПОТВРДУ ЗА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА 
 
Којом потврђујемо да је понуђач _______________________________________________, 
из ____________________________ улица_________________________број____________, 
 
у периоду од 01.01.2014. године до дана објављивања предметне јавне набавке на порталу за јавне 
набавке, извршио услугу обезбеђења објеката   
 ____________________________________________________________________________, 
                                     (навести назив обезбеђиваних објеката) 
 
у износу од __________________________ динара без ПДВ-а. 
 
Датум почетка вршења услуге:______________ 
Датум завршетка вршења услуге: ______________ 
 
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 
употребити. 
Контакт лице наручиоца: ____________________________________, tелефон: _________________. 
 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
Место и датум:                 М.П.         Потпис овлашћеног лица Наручиоца: 
_________________                            ______________________________________________ 

 
 
Напомена: Свака злоупоtреба и неtачни подаци у овој поtврди  могу произвесtи маtеријалну и 
кривичну одговорносt. Ова поtврда се подноси уз понуду. 
Понуђач може приложити и потврду другог наручиоца, али само под условом да садржи све 
податке из овог обрасца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

(ОБРАЗАЦ 7) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА УСЛУГУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА  
 
 

  Понуђач ________________________________________, даје следећу  
 

 
 

И З Ј А В У 
О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА 

 
 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 
____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца,  
обишао је локацију где ће се вршити услуга која је предмет јавне набавке, детаљно је прегледао 
локацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде.  
 
 
 

Датум: М.П. Потпис 

   

 
 

 
 
За Наручиоца: _______________________      М.П. 
 (п о т п и с) 
 
 

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда 
била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени 
члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
 

Саставни део обрасца понуде чини спецификација услуге 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуга обезбеђења 
објеката, ЈН К 18/17 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 
 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил):  
 

Телефон:  
Телефакс:  
Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Понуђач је уписан у регистар понуђача 
(заокружити одговарајуће) 

     ДА                       НЕ 

  
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 
понуду подноси група понуђача 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 

  
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Подизвођач је уписан у регистар 
понуђача (заокружити одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 Подизвођач је уписан у регистар 
понуђача (заокружити одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
 
 



 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
  

Име особе за контакт: 
 

 Учесник у заједничкојпонуди је уписан 
у регистар понуђача (заокружити 
одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
  

Име особе за контакт: 
 

 Учесник у заједничкојпонуди је уписан 
у регистар понуђача (заокружити 
одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
  

Име особе за контакт: 
 

 Учесник у заједничкојпонуди је уписан 
у регистар понуђача (заокружити 
одговарајуће) 

         ДА                      НЕ 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
5) УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА 
 

Предмет јавне 
набавке 

Укупан 
број радних 

часова  

Цена 
једног 
радног 

часа без 
ПДВ-а 

Цена 
једног 
радног 
часа са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а  

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Физичко 
обезбеђење 
објекта на 
локацији Tрг 
Републике 16  
(један извршилац 
365 дана 24 часова 
дневно) 

 
 

8760 
 

    

Физичко 
обезбеђење 
објекта на 
локацији Tрг 
Републике 16 
(други извршилац 
радним данима од 
10 до 14 часова) 

 
 

1040 
 

    

УКУПНО:   

 
 
 

 
 
Рок и начин плаћања: 
 

Плаћање ће се вршити месечно, након извршене услуге за 
претходни месец, у року до 45 дана од дана пријема исправне 
фактуре уз извод из дневника рада са наведеним лицима која су 
радила на обезбеђењу објеката и фотокопијама њихових 
лиценци.  

 
Рок важења понуде: 
 

 
30 дана од дана отварања понуда 
(не може бити краћи од 30 дана) 

Рок извршења услуге: У року од 12 месеци од дана закључења уговора. 
 
Стопа ПДВ:  
 

                   
                      __________________ % 

 

 
 
 
 



Напомена: 
- Понуду сачинити према спецификацији услуга које су предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
- Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача, 
- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава 

печатом овлашћени члан групе понуђача (носилац посла), 
- Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем, 
- У случају да има више члана групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући  део, 

обрасца копирати у довољном броју примерка, 
- Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра да је  сачињен 
образац структуре  цене 
 
 
 
 

Датум и место  Потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 М.П.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О ВРШЕЊУ 
УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКАТА, ЈН К 18/17 

 
Закључен између: 

Град Суботица, Градска управа Суботица, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843, матични 
број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за трезор, коју заступа Начелник Градске 
управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник (у даљем тексту: Наручилац), са једне 
стране, и 

 
____________________________________________________, са седиштем у 

_________________________, улица ________________________________ број ___, ПИБ: 
___________________________, матични број: _______________________, рачун број: 
__________________________________ код_________________________ банке, које заступа 
директор _________________________(у даљем тексту: Вршилац услуге), са друге стране 

 
________________________________ __________________________________     

________________________________                               __________________________________ 

________________________________            __________________________________       

________________________________                              __________________________________ 

________________________________                               __________________________________  

         (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

  
-             да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу позива за подношење понуда 
за набавку услуге обезбеђења објеката спровео поступак јавне набавке број ЈН К 18/17, при 
чему уговорне стране сагласно констатују: 

да је Вршилац услуге доставио понуду број __________ од ___.___.2017. године од дана 
__.__.20___. године, која понуда је код Наручиоца заведена под бројем ******* дана ********. 

да понуда Вршиоца услуге у потпуности одговара техничким спецификацијама из  конкурсне 
документације, 

да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о додели уговора 
за предметну услугу под бројем ******* дана  *******, 

да се понуда Вршиоца услуге и Спецификација услуга Наручица налазе у прилогу овог Уговора и 
чине његов саставни део.  

 
Члан 1.  

 Предмет овог уговора је пружање услуга обезбеђења објекта на локацији Трг Републике 16, 
Суботица, за потребе Градске управе Града Суботице, у свему према понуди Даваоца услуге број ________ 
од ___.___.2017. године, и Спецификацији услуге Наручиоца из конкурсне документације, који чине 
саставни део овог Уговора. 
 
                                                                            
 
 
 



Члан 2. 
. Цена једног (1) радног сата за једног (1) ангажованог извршиоца износи _________ динара без 
ПДВ-а (словима: ________________________ и ___/100), односно ________ динара са ПДВ-ом (словима: 
_________________________ и ___/100). 
 Укупна вредност овог уговора за 9800 радних сати износи __________________ динара без ПДВ-а 
(словима: ________________________________________________ и __/100), односно 
____________________________________________________ динара са ПДВ-ом (словима: 
__________________________________________________________________ и __/100).   
 У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови Вршиоца услуге. Цена је фиксна и 
непромењива до коначног извршења уговорне обавезе. 
 

Члан 3. 
Вршилац услуге се обавезује да ће отпочети са пружањем услуге које су предмет овог Уговора од 

дана закључења уговора. 
Период трајања уговорних обавеза је 12 месеци од дана закључења Уговора. 

 
Члан 4. 

Вршилац услуге се обавезује: 
- да пружи услуге у свему према условима из конкурсне документације, 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 из члана 1. овог Уговора; 
- да у периоду трајања уговора, обезбеди да лица која раде на извршење услуга из члана 1. овог Уговора, за 
време радног времена Градске управе Града Суботице, познају језик средине (Мађарски и Хрватски језик); 
- да за све ангажоване извршиоце обезбеди   једнообразну одећу -  униформе са обележјем пружаоца 
услуга, као и осталу неопходну опрему за рад, све искључиво о свом трошку и да се придржава 
прописаних мера безбедности на раду; 
-  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  накнади  штету  коју  приликом  извршења  предмета  јавне  набавке  причини  својом кривицом; 
-  да Наручиоцу даном ступања на снагу уговора достави списак извршилаца са фотокопијама лиценци 
који ће бити ангажовани на пословима који су предмет јавне набавке; 
- да има сталну сарадњу и поступа у складу са примедбама и захтевима овлашћеног лица Наручиоца у 
погледу начина обављања услуга; 
- да предметне услуге извршава савесно, да се према имовини Наручиоца опходи са пажњом доброг 
домаћина; 
- да пружа 24 - часовну услугу физичког обезбеђења објекта на наведеним локацијама, у свакој смени 

(потребан је по један извршилац у смени); 
- да контролише, обезбеђује, чува и штити  објекте;  
- да непознатим, незваним и неовлашћеним лицима забрањује приступ; 
- да правовремено реагује и обавештава надлежне органе у случају ванредних околности односно појава и 

поступака који могу да нанесу штету објектима   (пожар, крађа, сви облици причињавања материјалне 
штете, улазак неовлашћених лица и др.); 

- да одмах по наступању ванредне ситуације поднесе писани извештај Наручиоцу, а по његовом налогу и у 
другим случајевима; 

- да у случају откривања кривичних дела обезбеди и чува трагове и друге доказе који су настали 
извршењем тих дела; 

- да води евиденцију о уоченим недостацима у књизи евиденције; 
- да рукује са телефонском централом; 
- да уз сваку испостављену фактуру приложи и извод из дневника рада са наведеним лицима која су радила 
на обезбеђењу објеката и фотокопијама њихових лиценци. 

Члан 5. 
Наручилац се обавезује  да ће правовремено обавештавати Вршиоца услуга о свим чињеницама 

који би на било који начин могли утицати на извршење услуга које су предмет овог Уговора. 
 
 
 



 

 
 

 
 

Члан 6. 
 Место извршења услуга које су предмет овог уговора су просторије Наручиоца на адреси Трг 
републике 16, 24000 Суботица.. 

Вршилац услуга се обавезује да услуге извршава у складу са динамиком из Спецификације услуга. 
Члан 7. 

Контролу  квалитета  извршених   услуга   Наручилац ће спроводити  преко именованог лица 
Наручиоца, које ће вршити надзор над пруженим услугама које су предмет овог уговора. 

Уколико извршене услуге не одговарају уговореним услугама, Наручилац има право да писаним 
путем затражи од Вршиоца услуге да замени извршиоца који послове не обавља квалитетно што је 
Вршилац услуге дужан да учини. 

Уколико Вршилац услуге своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца, исто представља 
основ за раскид уговора и евентуалну накнаду причињене штете. 

Члан 8. 
Контролу  квалитета  извршених   услуга   Наручилац ће спроводити  преко именованог лица 

Наручиоца, које ће вршити надзор над пруженим услугама које су предмет овог уговора. 
Уколико извршене услуге не одговарају уговореним услугама, Наручилац има право да писаним 

путем затражи од Вршиоца услуге да замени извршиоца који послове не обавља квалитетно што је 
Вршилац услуге дужан да учини. 

Уколико Вршилац услуге своје поступање не усагласи са захтевом Наручиоца, исто представља 
основ за раскид уговора и евентуалну накнаду причињене штете. 

Члан 9. 
Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора ће се извршити на рачун Вршиоца услуге број 

_____________________________________________ код ___________________ Банке, месечно, након 
извршене услуге за претходни месец, у року до 45 дана од дана пријема исправне фактуре уз извод из 
дневника рада са наведеним лицима која су радила на обезбеђењу објеката и фотокопијама њихових 
лиценци. 

Вршилац услуге доставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 100444843, 
матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка Србија, Управа за трезор. 

Подаци о апропријацији у Буџету, односно у Финансијском плану за плаћањe:                    
Раздео 4, главa 02, функцијa 130, економска класификација 424911. 
Плаћање по овом уговору вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2017. 

и 2018. годину, за ове намене. 
 За обавезе које доспевају у 2017. години, наручилац ће извршити плаћање на основу усвојеног 
Финансијског плана за 2017. годину. За обавезе које доспевају у 2018. години наручилац ће извршити 
плаћање по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за  2018. годину или 
доношењем Одлуке о привременом финансирању. 

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од 
стране наручиоца. 

Члан 10. 
Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности сагласношћу уговорних 

страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 
(„Службени  гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током важења Уговора. 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално 5% од укупне 
вредности првобитно закљученог уговора. 

Члан 11. 
Вршилац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка промене, 

писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу 
утицати на реализацију овог уговора. 

Члан 12. 



За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову област. 

Члан 13. 
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће решавати 

мирним путем – споразумно. 
У случају немогућности споразумног решења спорних питања Уговара се надлежност Суда у 

Суботици. 
Члан 14. 

Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих Наручилац задржава пет примерака, а 
Вршилац услуге један примерак. 

Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача. 
 
 
 
          НАРУЧИЛАЦ:                         ВРШИЛАЦ УСЛУГЕ: 
    Начелник Градске управе                                               
         Града Суботице                                                       
__________________________                                          __________________________  
   Марија Ушумовић Давчик,                                                                               , директор 
          мастер правник                                            
                       
 
Модел уговора мора да буде попуњен, поtписан од сtране одговорног лица и оверен печаtом Понуђача, 
чиме поtврђује да прихваtа елеменtе модела уговора.  
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел уговора морају 
биtи наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

 
 
 
 
 
 


