Образац 1
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ЈП „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
Инђија, Цара Душана бр. 1
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача ( ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (email):
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:
Шифра делатности:

ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Образац 2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За набавку услуга број 1/2022 – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА

БРОЈ ПОНУДЕ ____________________________понуђач ______________________
(број и датум понуде)
ЦЕНА УСЛУГЕ ЗА ПЕРИОД 12 МЕСЕЦИ
Цена без ПДВ: __________________ РСД
ПДВ:

_______________________ РСД

Цена са ПДВ: ____________________РСД
Рок важења понуде:

дана од дана отварања понуде (не може бити краћи 60 дана).

Рок и начин плаћања: до 45 дана од дана испостављене фактуре и и з в е ш т а ј а р а с п о р е д а
р а д а за претходни месец, на основу месечног обрачуна радних часова и броја извршилаца за
претходни месец дана рада и документа којим је потврђено извршење услуге.
Вредност услуга на месечном нивоу утврђује се на основу обрачуна утрошених радних сати и
броја радно ангажованих извршилаца у текућем месецу, о чему Извршилац услуге, до 5-тог у
месецу, за претходни месец, сачињава преглед обрачуна остварених радних сати са подацима за
сваког непосредног извршиоца, који оверава Корисник услуге.
Период пружања услуге: 365 дана од закључења уговора.
Место пружања услуге: Индустријкса зона северо-исток регионална санитарна депонија
Инђија.
Рок за стављање на располагање непосредног извршилаца услуга: 48 сати од закључења
уговора.
Гаранција за додатну услугу одржавања комплекса регионалне санитарне депоније: 2
месеца од дана извршења услуге.

У _______________, дана _______________

Овлашћено лице понуђача
____________________

Образац 3
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Понуда
бр.
________________
од
__________________
године,
понуђача________________________ за набавку УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА, Набавка број
1/2022
1
Ред.
Бр.

1

2
Врста услуге

УСЛУГЕ
ОБЕЗБЕЂЕЊА
за 365
календарских
дана са 1
извршиоцем у
смени
(годишњи фонд
радних сати
8760)
са вршењем
додатне услуге
САДЊЕ И
ОДРЖАВАЊА
ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА

3

4

5

6

7

Оквирни
фонд
радних
сати на
месечном
нивоу

Цена
по 1
радном
сату
без
ПДВ-а
(дин.)

Једини
чна
цена
по
радном
сату са
ПДВом

Укупна
Цена
по
радном
сату са
ПДВ-а
(дин.)

Укупна
цена на
месечном
нивоу без
ПДВ-а

8

9

Износ
ПДВ-а на
месечном
нивоу

Укупна
цена на
месечном
нивоу са
ПДВ-ом

730

Укупна цена услуге
за
период
пружања услуга
за 12 месеци без ПДВ-а
_______________________ динара. Укупна цена услуге за период пружања услуга за 12
месеци са ПДВ-ом _______________________ динара.
Датум:

Понуђач:

У цену обрачунати све евентуалне зависне трошкове које ће имати Извршилац у вези извршења
услуге (изласке на терен, набавке и испоруке комплетног материјала и др.).

Образац 4
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ЈП „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
Инђија, Цара Душана бр. 1
Образац изјаве о испуњености критеријума за
квалитативни избор привредног субјекта у поступку набавке
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу као заступник
понуђача дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач____________________________________________________
(навести
назив понуђача) је понуду број_____________ од __________ у овом поступку набавке
услуга – Услуга обезбеђења, Н 1/2022, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима и гарантује тачност података у понуди.
Понуђач изјављује да су подаци тачни и истинити и да сам у потпуности
свестан последица лажног приказивања чињеница и то:
1. Да не постоје основи за искључење из члана 111. ЗЈН:
- да привредни субјекат или његов законски заступник нису осуђени за једно или
више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном пре највише пет година
или дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен дужи период забране учешћа у
поступку јавне набавке,
-да је привредни субјект измирио своје доспеле обавезе пореза,
-да је привредни субјекат измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно
содијално осигурање,
-да привредни субјект, према свом сазнању, није повредио обавезе у области заштите
животне средине,
-да привредни субјект, према свом сазнању, није повредио обавезе у социјалног
права,
-да привредни субјект, према свом сазнању, није повредио обавезе у области радног
права,
-да привредни субјект није свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у
поступку јавне набавке,
-да привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен
утицај на поступак одлучивања наручиоца, да није дошао до поверљивих података
који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке као и да није
доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења
привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.
2. Да понуђач испуњава критеријуме за избор привредног субјекта из члана 114.
ЗЈН који се односе на:

Професионална дозвола за обављање делатности
- да привредни субјект има дозволу за обавњање делатности за вршење
послова физичко-техничке заштите лица и имовине издату од стране Министарства
унутрашњих послова сагласно одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл.
гласник РС“ број 104/13, 42/15 и 87/18).
Доказ: важећа лиценца за вршење послова физичко-техничке заштите лица и
имовине.
Други економски или финансијски услови
- да понуђач у претходних 6 месеци од дана објављивања јавног позива у
предметном поступку није био ни један дан у блокади.
Доказ:
Потврда о ликвидности коју издаје Народна банка Србије - дирекција за регистре и
принудну наплату, да у претходних 6 месеци од дана објављивања јавног позива у
предметном поступку није био у блокади.
Понуђач није дужан да доставља наведени доказ, с обзиром да су тражени подаци јавно
доступни на интернет страници Народне банке Србије.
Технички и стручни капацитет:
А) Списак пружених услуга
- да је понуђач у периоду 2 године пре истека рока извршио услугу која је
предмет ове набавке, у вредности најмање 7.700.000,00 динара без ПДВ-а.
Доказ:
- Референтна листа која садржи податке о дел. бројевима, датумима и износима
закључених и реализованих уговора о вршењу услуга, потписане и оверене од стране
понуђача и документоване уговорима или другим одговарајућим исправама,
- копије уговора.
Референтни наручиоци не могу бити физичка лица и лица која су са понуђачем,
понуђачем из групе понуђача или подизвођачем повезана у смислу власничке структуре
или управљања.
Б) Стручни капацитет
- да понуђач има минимум 10 запослених службеника обезбеђења или радно
ангажованих (сходно члану 197. – 202. Закона о раду) на пословима који су предмет
набавке који поседују Решење МУП-а - лиценцу за вршење послова физичко
техничке заштите, да поседују противпожарни испит који издаје МУП, а од којих 2
лица су обучена да обављају и послове трактористе и поседују возачку дозволу.

Доказ:
- Копије М обрасца-пријава/одјава на обавезно осигурање или уговора о
радном ангажовању, копије легитимација службеника приватног обезбеђења и
потврде о положеном противпожарном испиту издате од стране Министарства
унутрашњих послова, а за 2 лица доставити и фотокопије возачке дозволе.
В) Техничка опрема
- да располаже сопственим оперативним– диспечерским центром на
територији Р Србије са радним временом од 00-24 сата сваког радног дана, викендом
и празницима, из којих се врши координација са запосленим извршиоцима услуга
код Наручиоца;
- да поседује мрежу мобилне телефоније – најмање 50 телефона у мрежи (доказ
последња уплата рачуна);
- да поседује најмање 3 аутомобила у својини, по основу закупа или по основу
лизинга и да поседује следећу опрему у минималном броју од:
• 2 тримера,
• 2 косилице за траву,
• 1 трактор
• 1 прикључну тракторску прскалицу,
• 1 прикључну тракторску косилицу,
• 1 леђна прскалица за прскање неприступачних делова терена,
• да поседује опрему за заливање (прскалице).
- да поседује теренско возило за превоз опреме неопходне за обављање услуга која је
предмет набавке.
Доказ:
- За свако од наведених возила доставити доказ о власништву или оверени уговор о
лизингу или закупу (копија
саобраћајне дозволе – уколико је издата нова саобраћајна дозвола, исту треба очитати и
одштампати),
- Изјава Понуђача под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да поседује
минимум један
контролно-оперативни центар који ради 24 часа сваки дан у години,
- Последња уплата рачуна за мрежу мобилне телефоније,
- Листа основних средстава, као и рачун, односно фактура о набавци одговарајуће опреме.
Г) Осигурање од професионалне одговорности
- да понуђач поседује полису од професионалне одговорности са износом
лимита покрића по једном штетном догађају не мањим од 3.000.000,00 динара, а која
важи за неограничен број штетних догађаја.
Предметна полиса ће служити као средство обезбеђења наручиоца, односно
осигурање наручиоца од одговорности изабраног понуђача за евентуално причињену
штету изабраног понуђача по основу законске (опште) одговорности.
Доказ:
Важећа полиса.

Д) Стандарди осигурања квалитета и стандарди управљања животном
средином
- да понуђач поседује важећи сертификат или потврду о усклађености система
управљања квалитетом са захтевима стандарда ИСО 9001:2015 или одговарајуће
издат од стране Акредитованих сертификационих кућа за подручје примене физичко
обезбеђење.
- да понуђач поседује важећи сертификат или потврду о усклађености система
менаџмента заштите здравља и безбедности на раду према захтевима стандарда
ОХСАС 45001:2018 или одговарајуће издат од стране Акредитованих
сертификационих кућа за подручје примене физичко обезбеђење.
- да понуђач поседује важећи сертификат или потврду о усклађености система
управљања заштитом животне средине са захтевима стандарда ИСО 14001:2015 или
одговарајуће, издат од стране Акредитованих сертификационих кућа за подручје
примене физичко обезбеђење.
Доказ:
Важећи сертификати.
Изјављујемо да ћемо у случају доделе уговора доставити финансијско
средство обезбеђења за добро извршења посла.
НАПОМЕНА:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити достављена
посебно за сваког члана и потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача.
Понуђач је дужан уз потписану Изјаву доставити доказе за испуњавање
критеријума за избор привредног субјекта из члана 114. ЗЈН (тачка 2).

Место
ПОНУЂАЧ
_____________________
_______________________

и

датум:

ОПШТИНА ИНЂИЈА
ЈП „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
Инђија, Цара Душана бр. 1
Прилог 5
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГА
НАБАВКА 1/2022
1. Квалитет
Услуге које су предмет ове набавке морају у погледу квалитета задовољавати важеће
стандарде и испуњавати услове и захтеве из документације.
2. Рок за извршење
УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА и пратећа услуга одржавања комплекса регионалне
санитарне депоније ће се вршити у трајању годину дана од дана потписивања уговора.
Услуга обезбеђења која је предмет ове набавке укључује следеће:


чување објеката и опреме у кругу депоније са 1 радним местом у 3 смене по 8 часова, 24
часа сваког дана у месецу - 3 непосредна извршиоца. Извршиоци који ће бити
распоређени на рад код Наручиоца морају имати Лиценцу за вршење основних послова
службеника обезбеђења – без оружја. Извршилац на радном месту код Наручиоца ће увек
морати имати код себе копију лиценце.
 служба обезбеђења је у обавези да врши испумпавање воде из упојних бунара,
 служба обезбеђења је у обавези да чува од крађа и води рачуна о покретној и непокретној
својини Наручиоца која се налази на комплексу регионалне санитарне депоније у
Инђији,
 служба обезбеђења ће по налогу наручиоца бити у обавези да обавља додатне послове који
не ометају посао чувања и обезбеђења, а који ће бити дефинисан Уговором.
 комплекс регионалне санитарне депоније је ван насељеног места, удаљен је од центра
Инђије 10 км, цена превоза радника улази у структуру цене (образац структуре цене).
Пратећа услуга одржавање комплекса регионалне санитарне депоније обухвата
послове:
 редовно кошење травнатих површина и одношење покошене траве,
 кошење и прскање самониклог корова у касетама тела депоније, на приступном путу,
ободним каналима, интерним саобраћајницама (туцанички пут), испред комплекса
депоније,
 прскање амброзије и другог корова тоталним хербицидима,
 орезивање и уклањање сувих грана, уклањање поломљених грана на садницама које се
налазе унутар комплекса регионалне санитарне депоније,
 редовно заливање садница,
 окопавање садница,
 ђубрење минералним ђубривима,
 уништавање глодара,

 укупна површина комплекса регионалне санитарне депоније коју је потребно одржавати је
6 хектара.

Прилог 6
ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Назив и седиште Понуђача ____________________________________________
_________________________________________________________________________
Потврђује се да је дана ____________________године ради припремања понуде у
поступку набавке услуга – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА, Набавка бр. 1/2022, извршен
увид у све информације које су неопходне за припрему понуде и обилазак локације
на којима ће се вршити предметне услуге.
Такође је понуђач упознат са свим условима извршења посла и да о ни
не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Представник Понуђача
_____________________
(потпис)

Представник Наручиоца
_____________________
(потпис лица)

Понуђач доставља образац потврде само ако је извршио обилазак локације.

Образац 7

МОДЕЛ УГОВОРА
1. ЈП ЗА САКУПЉАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ
ДЕПОНИЈА «ИНГРИН» ИНЂИЈА, Инђија Цара Душана бр. 1, које заступа
Момчило Малешевић, директор ( у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)
и
У случају самосталног наступа
(2) ___________________ (назив понуђача), седиште ___________, улица
__________,
кога
заступа__________________,
Матични
број:
__________________,
ПИБ:
______________,број
рачуна: _____________________
код банке
_________________ (у даљем
тексту:
Извршилац), у даљем тексту Извршилац, с друге стране.
и наступа са подизвођачем:
___________________________________, са седиштем у _______________, улица
_______________________________________________________.
У случају заједничке понуде:
2. Групе понуђача:
___________________________________, са седиштем у _______________, улица
_________________, ПИБ _____________, матични број ______________, рачун
бр._______________________,отворен
код
пословне
банке
__________________________________, које заступа _________________, у даљем
тексту Извршилац.
Закључили су у Инђији следећи
УГОВОР
О ВРШЕЊУ УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Основ уговора:
Набавка услуге број 1/2022
Број и датум одлуке о додели уговора: _____________ (попуњава Наручилац)

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ______________________.

Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац, у складу са чланом 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама («Сл.
гласник РС», бр. 91/2019) и члана 61. Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке
број 025/2020 од дана 30.07.2020. године, спровео поступак набавке друштвених и других
посебних услуга на коју се Закон не примењује - Услуга обезбеђења на основу Одлуке о
спровођењу поступка, Позива за подношење понуда и Техничким карактеристикама,
- да је Извршилац доставио Понуду број ____________ од _________2022. године (попуњава
Понуђач), која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ (попуњава Наручилац) и
која у потпуности одговара условима и спецификацији из Конкурсне документације и саставни је
део овог уговора;
- да је Наручилац применом критеријума „цена“ донео Одлуку о додели уговора број _________
од _________2022. године (попуњава Наручилац), којом је уговор доделио најповољнијем
понуђачу.
Члан 1.
Предмет уговора је пружање услуга физичког обезбеђења као и пратеће услуге садње и
одржавања комплекса Регионалне санитарне депоније у Инђији, у складу са позитивним
прописима, усвојеном Понудом Извршиоца услуге и Техничком спецификацијом предмета
набавке који чине саставни део овог Уговора.
Извршилац услуге ће у времену од 00:00-24:00 часа обезбеђење објекта и одржавање
спроводити применујући радње, мере и поступке који обухватају превентивно деловање службе
обезбеђења и одржавања у циљу спречавања оштећења, провале, уништења, крађе и других облика
штетних радњи. Распоред рада и смене одређује Извршилац услуге. Послови обезбеђења вршиће
се без коришћења ватреног оружја.
 Спровођење договорених задатака и обавеза радника обезбеђења (регулишу се
Елаборатом и Упутствима о раду радника обезбеђења на објекту),
 Упознавање са стањем на објекту приликом преузимања смене од стране
извршиоца ФО,
 Вођење захтеване евиденције (дневник догађаја и друга документа по захтеву
Корисника услуга),
 Спречавање неовлашћеног или насилног уласка у објекат корисника услуга,
 Обезбеђивање интервенција са интервентним екипама у случају ванредне ситуације
на објекту,
 Планско и благовремено обавеставање територијално надлежног ОУП-а.
 Из оквира ППЗ радници обезбеђења су дужни да локализују, приступе почетном
гашењу и одмах извештавају ватрогасну Бригаду (поступци регулисани Упуством о
ППЗ који је прилагођен Правилнику о садржају програма обуке радника из ППЗ (
„Сл. гл. СРС“, број 40/90),
 Редовно кошење травнатих површина и одношење покошене траве,
 Кошење и прскање самониклог корова у касетама тела депоније, на приступном
путу, ободним каналима, интерним саобраћајницама (туцанички пут), испред
комплекса депоније,
 Прскање амброзије и другог корова тоталним хербицидима,
 Орезивање и уклањање сувих грана, уклањање поломљених грана на садницама
које се налазе унутар комплекса регионалне санитарне депоније,






Редовно заливање садница,
Окопавање садница,
Ђубрење минералним ђубривима,
Уништавање глодара.

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ је још у обавези да:
 чува објекат и опрему у кругу депоније 24h - 1 радно место у сменском режиму
рада (у 3 смене по 8 радних сати) - 3 непосредна извршиоца,
 да у моменту закључења уговора достави Списак запослених извршилаца на
пословима у складу са Спецификацијом.
 да врши испумпавање воде из упојних бунара на регионалној депонији,
 по налогу наручиоца обавља додатне послове који не ометају посао
чувања,обезбеђења и одржавања.
 Пружалац услуге је обавезан да радно ангажује извршиоце који нису осуђивани,
против којих се не води кривични поступак, који поседују лекарско уверење да су
физички и психички способни за обављање послова физичко-техничког
обезбеђења.
Непосредни извршиоци услуге морају да носе једнобразне униформе са логом Извршиоца
услуге и видно истакнутим натписом на коме ће писати „обезбеђење“, односно „Security“.
Непосредни извршилац мора да изгледа уредно и да се професионално понаша у складу са
врстом посла коју обавља, а у свему у складу са интерним актима појединачних Наручиоца.
За време вршења послова физичке заштите, непосредни извршилац обезбеђења је
овлашћен да:
1)
Провери идентитет лица које улази или излази из објекта или простора који
се обезбеђује и у самом штићеном простору;
2)
Прегледа лице или возило на улазу или излазу из објекта или простора
3)
Забрани неовлашћеним лицима улаз и приступ у објекат или простор који
се обезбеђује;
4)
Нареди лицу да се удаљи из објекта или простора који се обезбеђује, ако се
лице ту неовлашћено налази;
5)
Упозори лице које својим понашањем може угрозити своју безбедност,
безбедност других или изазвати оштећење и уништење имовине;
6)
Привремено задржи лице које је затекао у објекту или простору у вршењу
кривичног дела и тежих прекршаја нарушавања јавног реда и мира, до доласка
Полиције;
7) употреби следећа средства принуде:
- средства за везивање
- физичку снагу.
Непосредни извршилац обезбеђења ће употребити средства принуде само у случајевима
када остала средства и мере нису ефикасне у остваривању законитих циљева. Непосредни
извршилац обезбеђења на објекту Наручиоца ради без коришћења ватреног оружја и службених
паса.
Непосредни извршилац обезбеђења може употребити средства принуде само када је то
неопходно и у сразмери пруженом отпору или нападу од стране другог лица, да би се остварили
законити циљеви, на начин и под условима прописаним Законом о приватном обезбеђењу тако да
се задатак изврши са најмање штетних последица по лице против кога се та сила употребљава.

Члан 2.
Наручилац се обавезује да ће Извршиоцу услуга плаћати за услуге које су предмет из
члана 1. Уговора по 1 радном часу нето износ од _________ динара, тј. ________ динара у бруто
износу и да се плаћање врши на основу месечног обрачуна о с т в а р е н и х радних часова и
броја извршилаца за претходни месец дана рада, у року од 45 дана, од дана пријема исправног
рачуна за претходни месец, који испоставља понуђач на основу документа из члана 5. овог
уговора којим је потврђено извршење услуге.
Наручилац се обавезује да ће Извршиоцу услуга плаћати на месечном нивоу за
услуге које су предмет уговора износ од
динара без ПДВ-а што износи
динара са ПДВ-ом.
Уговорена вредност за вршење предметних услуга за период од 12 месеци износи
__________ динара без ПДВ-а, што износи
динара са ПДВ-ом.
Уговорне стране су сагласне да се Уговор може реализовати и у износу мањем од
уговореног, што зависи од конкретних потреба Наручиоца.
Порез на додату вредност, обрачунат у складу са законским прописима и исказан у
рачунима, сноси Наручилац. У цену је урачуната цена услуге и сви пратећи трошкови које
Извршилац услуге има у реализацији предметне услуге. Цена је фиксна и не може се мењати до
истека Уговора.
Уколико у току реализације Уговора настане потреба за повећањем обима предмета
уговора, Наручилац може без спровођења поступка набавке повећати до 10% уговорене
вредности предмет Уговора, а у складу са расположивим буџетским средствима.
Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се уговорена цена по радном часу може променити услед
законских промена цена и услова на тржишту, а на образложен захтев уговорне стране која
предлаже промену цена.
Члан 4.
Извршилац услуге се обавезује да у моменту закључења Уговора достави бланко
сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла, која мора бити евидентирана у
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана оргиналним потписом
од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и
оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од
10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, оверен ОП образац и потврда о
регистрацији менице (листинг са сајта НБС а не захтев за регистрацију). Уз меницу мора бити
достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за
заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и
меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона
депонованих потписа.
Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се
продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег. Рок важења средства
финансијског обезбеђења мора бити најмање 10 (десет) дана дужи од дана престанка важења
уговора.
У случају да Извршилац услуге не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са
закљученим уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза или
уколико ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Корисник услуге ће активирати
средство финансијског обезбеђења.
Корисник услуге неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути
уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би

раскидом уговора Корисник услуге претрпео знатну штету.
По извршењу уговорних обавеза Извршиоцу услуге, на његов захтев, средство финансијског
обезбеђења за добро извршење посла ће бити враћено.
Члан 5.
Сматра се да је извршена адекватна услуга када овлашћено лице Наручиоца изврши
контролу квалитета и обима извршених услуга и свих других елемената везаних за извршење
услуга, што се потврђује документом који сачињава Извршилац, а потписују овлашћена лица
Наручиоца и Извршиоца (преглед радних сати непосредних извршилаца, Записник и сл.).
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом контроле вршења услуга утврди да исте
нису прописаног квалитета и обима или да одступају од важећих стандарда и правила струке, која
су прописана за ту врсту послова, овлашћен је да се писаним путем одмах обрати Извршиоцу са
захтевом да исте усагласи са Уговором и важећим стандардима. Уочене недостатке, пропусте или
одступања, Извршилац мора одмах наредног дана од пријема рекламације отклонити о свом
трошку. одговара постављеним критеријумима.
Лица ангажована на пословима физичког обезбеђења, као и контролни органи Извршиоца,
за свој рад одговарају Наручиоцу и дужни су да извршавају његова упутства у складу са
позитивним прописима. Приликом обављања послова радници физичког обезбеђења су дужни да
се уз висок стандард личног и професионалног понашања у складу са правилима струке,
придржавају преузетих уговорних обавеза.
Повећање или смањење броја радника обезбеђења и измену радног времена Наручилац и
Извршилац услуга ће договарати усмено и на основу измена ће се вршити фактурисање.
Члан 6.
Извршилац услуга одговара за штету која настане на имовини која се овим Уговором
обезбеђује, а у колико је штета настала непосредном кривицом лица које врши обезбеђење.
Одговорност радника Извршиоца услуга утврђује заједничка арбитражна комисија
формирана од стране Извршиоца и Наручиоца услуга, по пријему обавештења, на основу писаног
захтева са образложењем од стране Наручиоца услуга а најкасније 24 часова од настанка штете.
У случају да је штета на имовини Наручиоца услуга настала услед више силе, случаја или
кривицом Наручиоца услуга, односно радњом другог лица за коју одговара Наручиоц услуга,
Извршилац услуга за ту штету не одговара.
Члан 7.
Извршилац услуга је дужан да упозори Наручиоца о уоченим недостацима и евентуалним
пропустима у функционисању система обезбеђења, писаним путем.
Наручилац ће поступити по упутствима и сугестијама Извршиоца услуга, са
циљем постизања максималне сигурности у објекту.
Извршилац услуга је обавезан да поступа у складу са налозима Наручиоца који нису у
супротности са правилима струке и која су у интересу предмета уговора, односно сигурности лица,
имовине и објекта који Наручилац користи.
У складу са обавезом из става 3. овог члана Извршилац услуга одговара за штете настале
непоштовањем налога Наручиоца, као и за штете настале као последица намере, односно непажње
својих службеника обезбеђења у обављању послова обезбеђења.
Извршилац услуга неће одговарати за штету насталу услед недостатака и пропуста
Наручиоца које и поред писаног упозорења Извршиоца услуга у складу са ставом 1. Наручилац
није отклонио.
Члан 8.
Наручилац услуга је дужан:

- да радницима Извршиоца услуга који су распоређени на том објекту обезбеди
одговарајуће услове: радну просторију, струју, воду, телефон, као и друге услове који су
неопходни за ефикасно функционисање и коректно обављање уговорених послова.
- правовремено обавештава Извршиоца о свим чиниоцима који би на било који начин
могли утицати на извршење услуга које су предмет Уговора;
- у време вршења дужности, по потреби, радницима Извршиоца издаје потребна
упутства и наређења;
- у случају неправилности у пружању предметне услуге, обавести одговорно лице
Извршилоца;
- по потреби врши измене локација на којима ће услуге бити вршене као и промене
броја извршилаца на истима;
- од Извршиоца захтева повећање броја извршиоца који ће бити ангажовани на
пословима физичког обезбеђења;
- Извршиоцу плати уговорену цену на начин и у року из овог Уговора.
Члан 9.
Овај уговор се закључује на одређено време и важи до исцрпљења уговорених средстава
из члана 2. овог Уговора, а најкасније 12 месеци од дана потписивања обе уговорне стране.
Обавезе по овом Уговору морају се кретати у границама средстава опредељених у
Финансијском плану за 2022. године, а обавезе које доспевају у буџетској 2023. години,
реализоваће се највише до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у тој буџетској
години.
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да отказни рок за раскид уговора износи 30 дана, од тренутка
пријема писаног захтева за раскид. У случају раскида уговорне стране су обавезне да у раскидном
периоду испуњавају своје обавезе у целости.
Члан 11.
Извршилац услуге и Наручилац услуге су сагласни да ће за решавање питања која нису
регулисана овим уговором примењивати одредбе Закона о облигационим односима и других
важећих прописа.
Члан 12.
Уговорне стране су се договориле да ће све евентуалне спорове решавати на миран начин
и у договору, а у случају евентуалног спора надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици.
Члан 13.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна
задржава по 2 (два) примерка.

НАРУЧИЛАЦ
ЈП „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
Директор
__________________________

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА

_______________________

Момчило Малешевић

Напомена:
Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у Моделу
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

