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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ 

БРОЈ:136/63 

ДАТУМ: 31.03.2021.год. 

КРАЉЕВО       

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

1. Назив наручиоца ПУ “Олга Јовичић Рита“ Краљево 

2.  Адреса  наручиоца Карађорђева 11, 36000 Краљево 

3. Текући рачун 840-2661-02 ТРЕЗОР 

4. Матични број 07101074 

5. ПИБ 101250091 

6. Телефон 036/316-040 

7. Факс 036/316-040 

8. E-mail akdi@mts.rs,  

9. Овлашћено лице 

(потписник уговора) 

Директор установе Габријела Чмерић 

10. Особа за контакт Здравко Глишовић , 

тел.036/316-040 
 

 

П О З И В 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  
 

На основу члана 27. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 91/2019), Наручилац спроводи набавку на коју се закон не примењује. 

Када се спроводи набавка из става 1. овог члана наручилац је дужан да обезбеди 

конкуренцију и да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене, сходно томе 

шаљемо вам позив да нам доставите понуду за: 
 

 

Набавку услугафизичко обезбеђења објеката за потребе  

ПУ “Олга Јовичић Рита“ Краљево за 2021/22. годину 

 

Понуду доставити у затвореној коверти на адресу:  

Предшколска установа ''Олга Јовичић Рита'' 

Карађорђева 11 

36000 Краљево 

са назнаком: ''Понуда за  набавкууслуга – Набавку услугафизичко обезбеђења 

 за потребе ПУ „Олга Јовичић Рита“ Краљево за 2021/22 год.“, - НЕ ОТВАРАТИ''. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

06.04.2021.год. до 10:00часова. 

Отварање понуда је јавно и могу присуствовати представници понуђача, одмах након 

истека рока за достављање понуда тј. 06.04.2021год. у 10:15 часова. 
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               Критеријум за доделу уговора у овом поступку је најнижа понуђена цена без ПДВ-а.  

 

 

Обавезни елементи понуде: Према датом обрасцу понуде.   
 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

1. ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА, ЛИЦА И ИМОВИНЕ: 

 

Услуге физичког обезбеђења вршће се у објектима ПУ „Олга Јовичић Рита“ Краљево и то:  

 

1. вртић „Полетарац“ ул. Карађорђева, Краљево сваког дана24 h. 

2. вртић „Младост“ насеље Моше Пијаде, Краљево сваког дана од 18:00 h – 06:00 h. 

3. вртић „Пчелица“ ул. Пљакина бб (парк Пљакин шанац), Краљево сваког данаод18:00 h – 06:00 h. 

4. вртић „Невен“ у. Александра Белића бб (Војно насеље), Краљево сваког дана од 18:00 h – 06:00 h. 

По плану и захтевима наручиоца вршиће се замена објеката где се врше услуге физичког 

обезбеђења. 

 
Услуге вршења физичко обезбеђења обухватају: 

 

 Физичко обезбеђење објеката; 

 Контролу улаза/излаза лица у објекте; 

 Вођење евиденције и обилазак зграде на свака 2 сата уз контролу лица;  

 Обавезну писану евиденцију уласка и изласка из објекта вртића у којем се пружају услуге 

свих лица после радног времена; 

 Спречавање напада на објекат, лица и имовину у њему као и удаљавање лица која ометају 

процес рада и ремете ред у објектима;  

 Реализацију првих неопходних мера у случају откривања кривичног дела или друге појаве 

у вези са безбедношћу; 

 

 

Свакодневне обавезе радника обезбеђења - Извршилаца обезбеђења:  

 

 ОбављапословепоупуствимаовлашћеноглицаНаручиоца;  

 У случајуинцидентнихситуацијапозива и обавештавасвојепретпостављене, а 

попотреби и полицију.  

 Дужанједа у контактусастранкамадајетачнеинформације и дасељубазноопходи.  

 Дужанједапримењујемереизобластибезбедности и здрављанараду и 

противпожарнезаштите. 

 
 

 

 

 

Одговорнострадникаобезбеђења:  
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 Одговоранјезаобезбеђењалица и имовинеНаручиоцакојимујеповеренаначување; 

 Радници обезбеђења код којих се уоче неправилности у раду од стране интерне 

контроле Наручиоца (алкохолисаност, спавање на радном месту, непажња на раду, 

непридржавање предвиђених упуства, нехигијена, немаран однос према странкама 

и запослениманаручиоца итд.) више не могу бити ангажовани на обезбеђењу 

објекта Наручиоца.  

 За своје послове одговоран је овлашћеном лицу Наручиоца, 

 Одговорно лице Наручиоца о наведеним неправилностима сачињава записник који 

потписује и доставља одговорном лицу изабраног извршиоца посла који је дужан да 

одмах, у току смене, замени радника обезбеђења на чије поступање Наручилац има 

примедбе. 

 
 

Службенаодела, опрема и спољниизгледизвршилаца (којеобезбеђујепонуђач):  

 

Извршиоциморајубитиодевени у једнообразнаслужбенаодела, 

морајупоседоватипаниктастер, мобилнетелефоне, 

илидругеуређајерадиовезерадиштоуспешнијемеђусобнекомуникације.Извршиоциморајуда

носеидентификационукартицусаименом и презименом и назнаком,,обезбеђење“ и 

морајуизгледатиуредно, одржаватихигијенунарадномместу и непосредноокорадногместа.  

Давалацуслугеједужандакаотајну, у складусазаконом и 

другимпрописимакојимасеуређујетајностподатака, чувасвеподаткекојесазна у 

вршењупослова, осим у случајевимапредвиђенимзаконом. 

Контрола рада непосредних извршилаца обезбеђења Изабрани Понуђач је у обавези да 

обавља редовну контролу рада ангажованих извршилаца на обезбеђењу, обиласком 

извршилаца од стране овлашћених лица Понуђача.  

Наручилацзадржаваправосвојеконтролеизвршилаца, 

безпретходненајавеизабраномПонуђачу. 

Изабранипонуђачдостављаписанередовнемесечне, а попотреби и ванреднеписанеизвештаје 

о извршенојконтроли и стањунаобјектимакојисеобезбеђујуовлашћеномлицуНаручиоца. 

КоординацијарадаизвршилацаПонуђачодређујелицекојевршикоординацијуизвршилацанап

ружањууслугафизичког и 

противпожарногобезбеђењакојесарађујесаовлашћенимлицемНаручиоца и поступа у 

складусапримедбама и захтевимаовлашћеноглица у погледуначинаобављањапосла. 

Наручилацзадржаваправода, у токуважењауговора, премасвојимпотребама, 

ангажујевећиилимањибројизвршилаца. 

Изузетно, назахтевНаручиоца, изабранипонуђачкојивршиуслугуфизичког и 

противпожарногобезбеђењадужанједанаписанизахтевНаручиоца, 

безодлагањаобезбедидодатнибројрадникаобезбеђења. 

Квалитетуслугаморабити у свему у складусаправилимапрофесије, стандардима и 

нормативимазапредметнууслугу. 

 

 

Овлашћења службеника обезбеђења у случају поступања по дојавном сигналу и изласку 

тима за интервенцију на лице места су: 
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 Забрананеовлашћенимлицимаприступобјектукојисеобезбеђује 

 Издавањеупозорењаинаређења 

 Задржавањелицазатечена у вршењукривичногделакојесегонипослужбенојдужности 

 Предузимањеосталих, неопходнихмераирадњи у складусаЗаконом о 

приватномобезбеђењу у случајуоткривањакривичногделаилипрекршаја. 

Услучајуактивирањакомпјутерскогалармногсистеманаконодговарајућепровереодстранеопе

ратера у контролномцентрупружаоцауслуга Пружалац услуга се обавезује да ОДМАХ, а 

најкасније за 120 секунди обавести подручну Полицијску управу односно њену дежурну 

службу ( време усклађено са Законом о приватном обезбеђењу) као и корисника услуга. 

 

2.  Услуге вршења противпожарног обезбеђења обухватају: 

 

 спровођење превентивних мера противпожарне заштите према Закону о  заштити од 

пожара, Правилнику и Плану заштите од пожара Наручиоца. Квалитет услуга мора 

бити у складу са правилима професије, стандардима и нормативима за све ове врсте 

услуга. Контролу квалитета вршиће овлашћено лице Наручиоца, а то је директор 

Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“- Краљево. 

 Оспособљеност непосредних извршилаца за руковање апаратима, другим уређајима 

и средствима за гашење пожара;  

 Предузимање свих превентивних мера у циљу сузбијања могућности настанка 

пожара: 

 свакодневна визуелна контрола исправности хидраната и апарата за гашење 

пожара, контрола електричних уређаја, светла и остале опреме на  објекту и 

непосредно испред;  

 контрола и спровођење забране држања запаљивог материјала на безбедној 

удаљености од грејних тела и контрола и спровођење забране држања лако 

запаљивих материјала, течности и гасова у објекту;  

 контрола и надзор пушења и употребе отворене ватре на недозвољеним 

местима у којима је постављено упозорење о забрани пушења;  

 контрола и надзор извођења радова у објекту и спровођење забране извођења 

радова за које није издато одобрење, а посебно спровођење забране радова 

заваривања, резања, лемљења и лепљења запаљивим лепковима за чије 

извођење није дата сагласност Наручиоца;  

 обилазак и констатовање пожарног стања, контрола исправности 

електроинсталација, утичница, прекидача, као и контрола обезбеђености 

разводних ормара електричне енергије.  
 

 Обавештавањенајближеватрогаснејединиценадлежногоргана за

 унутрашње послове, оперативногцентракао и  одговорна лица

 Наручиоца о избијањупожара и приступањегашењу почетногпожара и 

отклањањупоследицаистих. 
 

 Обављање и другихпословаизобластипревентивнезаштите од пожара, 

а све у складусапозитивнимпрописима.  
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 Услови које сваки понуђач мора да испуни: 

 

 

1. Пословни и финансијски капацитет:  

 

а) Да је понуђач у претходне три 3 године до дана пријема позива за 

 подношење понуда извршио квалитетно, у уговореним роковима и на уговорени начин, 

без примедби, пружање услуга (физичко обезбеђење, физичко техничко обезбеђење, 

физичко обезбеђење и противпожарна заштита или физичко-техничко обезбеђење и 

противпожарна заштита) на минимум 3 објекта код различитих референтних 

наручиоца/корисника услуга; 

 

ДОКАЗ: Понуђачи уз понуду достављају потписане и оверене обрасце потврда 

наручилаца о реализованим услугама као и попуњавањем и овером списка извршених 

наведених услуга. 

 

б) да у обрачунској години 2020. није исказао губитак у пословању; 

 

ДОКАЗ: Понуђачи уз понуду достављају копије биланса стања и биланса успеха за  

2020. годину; 

 

2. Технички капацитет: 

 

    а) Понуђачи морају да поседују контролни центар  прописан чланом 44.  Закона         о 

приватном обезбеђењу; 

   ДОКАЗ: Понуђачи уз понуду достављају изјаву на сопственом меморандуму којом под 

кривичном и материјалном одговорношћу гарантују да поседују контролни  центар, 

прописан чланом 44.  Закона о приватном обезбеђењу; 

 

   б) Понуђачи гарантују да патролни тим за интервенцију може стићи за 10 минута      до 

штићеног објекта кренувши из контролног центра; 

 

  ДОКАЗ: Понуђачи уз понуду достављају Записник о извршеном редовном надзору од 

стране МУП-а из кога се види да патролни тим за интервенцију може стићи за 10 минута 

до штићеног објекта кренувши изконтролног центра; 

 

3. Кадровски капацитет: 

 

   а) Понуђач има најмање 5 запослених службеника обезбеђења са лиценцом која се издаје 

физичком лицу, односно са Лиценцом за вршење послова одговорног лица за заштиту или 

Лиценцом за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја или 

Лиценцом за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења - са оружјем и 

стручним противпожарним испитом; 

ДОКАЗИ: 

- Изјава о техничком особљу које ради за Понуђача на сопственом меморандуму; 
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- Образац М или други одговарајући образац пријаве на обавезно социјално 

осигурање;  

- Решења Министарства унутрашњих послова о издавању лиценце за службеника 

обезбеђења са лиценцом која се издаје физичком лицу, односно са Лиценцом за 

вршење послова одговорног лица за заштиту или Лиценцом за вршење основних 

послова службеника обезбеђења - без оружја или Лиценцом за вршење 

специјалистичких послова службеника обезбеђења - са оружјем, 

- Уверења о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од 

надлежног министарства, сагласно члану 55. Закона о заштити од пожара 

(,,Службени гласник РС“, број 111/09 и 20/15). Докази се достављају уз понуду. 

Наведене доказе понуђач доставља у неовереним копијама, а наручилац задржава 

право да пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача (чија је понуда 

оцењена као најповољнија) захтева достављање на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. 

 

 б) Понуђач мора да поседује важећу лиценцу издату од МУП-а за обављање делатности 

која је предмет јавне набавке; 

ДОКАЗИ: Понуђачи уз понуду достављају важеће решење-лиценцу МУП- а за вршење 

послова физичке заштите имовине и лица и одржавање реда на јавним скуповима и другим 

местима окупљања грађана (члан 10.став 1. и став 3.  тачка 2. Закона о приватном 

обезбеђењу) издату на име понуђача.  

Понуђачи уз понуду достављају важећее решење – лиценцу МУП-а за вршење послова 

монтаже пуштања у рад и одржавање система техничке заштите (члан 6 став 1 тачка 2 

Закона о приватном обезвеђењу) издату на име фирме. 

 

Изабрани понуђач је дужан да у складу са Законом о приватном обезбеђењу изради ПЛАН 

ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА и ФИЗИЧКЕ ЗАШТИТЕ за све објекте наручиоца где се 

пружају услуге. 

 

Место извршења услуга: 
 

1. вртић „Полетарац“ ул. Карађорђева, Краљево сваког дана 24 h. 

2. вртић „Младост“ насеље Моше Пијаде, Краљево сваког дана од 18:00 h – 06:00 h. 

3. вртић „Пчелица“ ул. Пљакина бб (парк Пљакин шанац), Краљево сваког данаод 18:00 h – 06:00 h. 

4. вртић „Невен“ у. Александра Белића бб (Војно насеље), Краљево сваког дана од 18:00 h – 06:00 h. 

По плану и захтевима наручиоца вршиће се замена објеката где се врше услуге физичког 

обезбеђења. 

НАПОМЕНА: По плану и захтевима наручиоца вршиће се замена објеката где се врше 

услуге физичког обезбеђења 

 

 

 

 

 

 

ПОНУДА СА ОБРАСЦEМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

 



 

 страна 7. од 8 

 

Набавка услуга:  

физичко обезбеђења за потребе ПУ „Олга Јовичић Рита“ Краљевоза 2021/22. 

Годину 

 

Општи подаци о понуђачу: 

Назив понуђача  
Адреса и седиште понуђача  
Матични број понуђача  
Шифра делатности  
Особа за контакт  
Телефон-телефакс  
Електронска пошта  
ПИБ  
Број текућег рачуна и назив банке  
Oдговорнолице (потписник наруџбенице/уговора)  

 

 

 

 

Р. 

бр. 

Врстауслуге Јединицаме

ре 
Количина Јединачна 

цена 1 сат 

без ПДВ-а 

Јединачна 

цена 1 сат са                   

ПДВ-ом 

Укупнаценабез 

ПДВ-а 

Укупнаценаса 

ПДВ-ом 

01. Физичко и 

противпожарнообезбеђење 

Сат 21900 

 

 

 

0 

    

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ОМ  

 

 

Цену описаних услуга дати за период од  април 2021-март 2022, с тим да ће се услуге плаћати 

месечно у 12 рата уз предходно испостављен рачун/фактуру за сваки месец, уз обавезан прилог 

записника о извршеним услугама односно број сати извршених услуга (за месец за који се 

испоставља рачун/фактура) 

 

 



 

 страна 8. од 8 

 

                                                 Н А П О М Е Н Е 

 
1. Рок плаћања је до 45 дана од дана испостављања фактуре, уплатом на текући рачун 

понуђача  

2. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

3. Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда  

4. Рок за решавање рекламације је 3 дана од дана пријема писаног захтева за рекламацију 

5. Цена обухвата све трошкове које понуђач има у вези описаних услуга.  

 

Понуђена цена услуга је фиксна, те се не може мењати током реализације уговора. 

 

 

- За све што није регулисано оквирним споразумом примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

У цену су урачунати сви трошкови које понуђачи имају у вези предмета набавке; 

 

________________________   

Место   

 

_________________________ 

МП  

_________________________ 

Датум  (потпис овлашћеног лица) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


