Број: 3834/1
Датум: 23.05.2019.
На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/2012 14/2015 и
68/2015), директор ЈКП „Комуналац“ Чачак доноси:
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
(зав. Бр. Наручиоца 2761, закључен 11.04.2019.)






Врста предмета јавне набавке: услуге
Опис предмета јавне набавке: набавка услуге физичког обезбеђења
ОРН: 79710000
Првобитна вредност уговора: 8.442.000,00 динара без ПДВ-а
Измењена врденост уговора: 8.442.000,00 динара без ПДВ-а

НАПОМНА: Овом одлуком о измени уговора не мења се вредност уговора број 2761 од
11.04.2019. године и иста остаје непромењена у току трајања уговора.
Објективни разлози за измену уговора
Додаје се АНЕКС 1 уговора број 3834 од 21.05.2019. године, из разлога подробнијег
образложења каква су овлашћења радника ангажованог понуђача. Уговорне стране
прецизирају елементе које уговор мора да садржи по члану 20. ст. 2. Закона о приватном
обезбеђењу

Закључен између:

Анекс 1
уговора о јавној набаци услуга

1. ЈКП „Комуналац“ Чачак, 32000 Чачак, улица Николе Тесле бр.42, матични број
07181655, ПИБ 101109285, број рачуна: 155-187-31, кога заступа директор др Петар
Домановић, (у даљем тексту:Наручилац)
и
2. Radovan Radojević PR Agencija za privatno obezbeđenje ALARM Čačak са седиштем у
Чачку, ул. Булевар ослобођења бр. П/8/14, ПИБ 107208620, матични број 62578319, шифра
делатности 8010, број рачуна 165-25270-89, кога заступа Радован Радојевић, директор (У
даљем тексту: Понуђач/Давалац услуга).
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке велике вредности чији је предмет
набавка Физичко-техничког обезбеђења објеката ЈКП „Комуналац“ Чачак, ЈНВВ-У-01/2019,
на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 и
Одлуке о покретању поступка 663 од 31.01.2019. г
- да је Давалац услуге доставио заједничку понуду групе понуђача ALARM Čačak;
VEKTOR SEKURITU DOO Beograd, број 3 од 08.03.2019. године, која у потпуности
одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у прилогу уговора и
саставни је део уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број 2301 од 28.03.2019.године, доделио
уговор за набавку услуга Физичко-техничког обезбеђења објеката ЈКП „Комуналац“ Чачак,
групи понуђача ALARM Čačak; VEKTOR SEKURITU DOO Beograd.;
- да су уговорне стране закључиле уговор о јавној набаци услуга који је код
Наручиоца регистрован под бројем 2761 од 11. 04. 2019. године;
Члан 2.
Овим анексом 1 уговорне стране прецизирају елементе које уговор мора да садржи по
члану 20. ст. 2. Закона о приватном обезбеђењу и то у погледу броја личне карте и ЈМБГ
потписника уговора, јасно одређеног предмета уговора и начина вршења уговорених послова
службеника обезбеђења (врста, категорија, уговорена овлашћења).
Члан 3.
Уговарачи сагласно констатују да је предмет основног уговора пружање услуге физичког
обезбеђења објеката, а не и техничког обезбеђења, па се у члану 1. мења став 1. и нови гласи:
“Предмет Уговора је пружање услуга физиче заштите објеката ЈКП
„Комуналац“ Чачак, а према Спецификацији услуге из усвојене понуде Понуђача
(Даваоца услуга), која чини саставни део овог уговора, број понуде: 3 од 08. 03. 2019
године.”
Члан 4.
У члану 1. основног уговора став 3. мења се и нови гласи:
“Локације и објекти који су предмет физичко техничког обезбеђења су:
1. Локација Николе Тесле 42, један службеник у смени, време обезбеђења: од 00
до 24 часа;
2. Зелена пијаца, један службеник у смени, време обезбеђења од 19 – 07 часова
Робна пијаца, један службеник у смени, време обезбеђења од 19 – 07 часова
3. Трансфер станица на локацији Прелићи, један службеник у смени, у времену
од 22-07 часова радним даном, суботом од 13-07 часова и недељом од 07-07
часова следећег дана;
4. Прихватилиште за незбринуте животиње у Милићевцима, један службеник у
смени, у времену од 20-08 часова, суботом и недељом од 0-24 часа.”
Члан 5.

У члану 5. основног уговора додају се ставови 2. , 3. и 4. и гласе:
Став 2.
“ Службеник обезбеђења послове физичке заштите лица и имовине обавља првенствено
личним присуством и непосредном активношћу на штићеном објекту и у оквиру штићеног
објекта. Ангажована средства на сваком од штићених објекта су:
- један мобилни телефон за одржавање везе;
- једна батеријска лампа.”
Став 3.
“За време вршења послова физичке заштите, службеник обезбеђења је овлашћен да:
1) изда упозорење или наређење лицу или забрани улазак и боравак у штићеном објекту;
2) провери идентитет лица;
3) заустави и прегледа лице, предмете или превозно средство;
4) привремено одузме предмете;
5) привремено задржи лице
6) употреби следећа средства принуде, под условима утврђеним законом, и то:
- физичку снагу,.”
Став 4.
“Основни задатак радника обезбеђења је да:
 врши редовне обиласке објекта и припадајућег безбедносног појаса;
 брине о стриктном спровођењу прописаног кућног реда;
 врши непрестану контролу стања безбедности на објектима и око објеката;
 професионално интервенише у случају инцидентних ситуација;
 да спречава све активности и појаве које могу угрозити редовни режим рада;
 да прегледа и обилази пословни простор у складу са Планом обезбеђења;
 да предузима превентивне мере у случају откривања кажњивог дела или других појава
у вези са целокупном безбедношћу;
 да гаси почетне пожаре и обавља све неопходне активности у складу са прописима
заштите од пожара и интерним актима наручиоца;
 обавља и друге послове из домена безбедности по захтеву наручиоца.”
Члан 6.
Све одредбе основног уговора које нису измењене или допуњене овим анексом 1 остају на
снази и даље ће се у свему примењивати.
Овај анекс 1 основног уговора је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два)
примерка за сваку уговорну страну.
за Понуђача/Даваоца услуга
Директор
Радован Радојевић

за Наручиоца
Директор
др Петар Домановић

ЈМБГ 1612979782895
лична карта број 5575114
ПУ Чачак

ЈМБГ 0706964782822
лична карта број 004780441
ПУ Чачак

