Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНA К И К И Н Д А
Комисија за јавну набавку
Број: V-404-1/2015-4
Дана: 04.02.2015. године
Кикинда
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012) Комисија за
јавну набавку – ангажовање лица за противпожарну заштиту у основним и средњим школама, ВШ
струковних студија за образовање васпитача, ПУ „Драгољуб Удицки“, установама културе на
територији општине Кикинда, Центру за социјални рад, Центру за стручно усавршавање и СЦ „Језеро“
врши
ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
У делу конкурсне документације, за јавну набавку ангажовање лица за противпожарну
заштиту у основним и средњим школама, ВШ струковних студија за образовање васпитача, ПУ
„Драгољуб Удицки“, установама културе на територији општине Кикинда, Центру за социјални
рад, Центру за стручно усавршавање и СЦ „Језеро“ бр. ЈН 4/2015, у делу
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ:
на страни 4:
СПЕЦИФИКАЦИЈA
ОБАВЕЗЕ ЛИЦА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ
1. Mесечни обилазак објеката уз записник о затеченом стању и налагање мера да се недостаци
отклоне; да спроводи превентивне мере заштите, а по потреби да врши више обилазака;
2. Преглед постојеће документације припремљене документације (план, програм, практична и
теоријска обука);
3. Контрола апарата за гашење пожара (да ли су сервисирани у одређеном по закону датом року);
4. Контрола путева за евакуацију (проходност), стање хидрантске мреже;
5. Праћење прописа из области противпожарне заштите и примена;
6. Контрола спровођења утврђених и наложених мера заштите у сарадњи са инспекцијом сектора за
ванредне ситуације и намене;
7. Сачињавање записника приликом сваког обиласка који оверавају одговорно лице у установи и лице
за противпожарну заштиту;
Мења се и гласи:
СПЕЦИФИКАЦИЈA
ОБАВЕЗЕ ЛИЦА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ
1. Mесечни обилазак објеката уз записник о затеченом стању и налагање мера да се недостаци
отклоне; да спроводи превентивне мере заштите, а по потреби да врши и више обилазака;
2. Преглед и израда документације по Закону о заштити од пожара;

3. Контрола апарата за гашење пожара (да ли су сервисирани у одређеном по закону датом року);
4. Контрола путева за евакуацију (проходност), стање хидрантске мреже;
5. Праћење и примена прописа из области противпожарне заштите;
6. Контрола и спровођење утврђених и наложених мера заштите у сарадњи са инспекцијом сектора
за ванредне ситуације и намене;
7. Сачињавање записника приликом сваког обиласка који оверавају одговорно лице у установи и
лице за противпожарну заштиту;
Сходно наведеној измени имењено је Поглавље III из конкурсне документације и измењен је Модел
Уговора који се односи на обавезе лица за противпожарну заштиту тако да они сада гласе

Петар Грбић, председник комисије

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА),
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЈA
ОБАВЕЗЕ ЛИЦА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ

1. Mесечни обилазак објеката уз записник о затеченом стању и налагање мера да се
недостаци отклоне; да спроводи превентивне мере заштите, а по потреби да врши и више
обилазака;
2. Преглед и израда документације по Закону о заштити од пожара;
3. Контрола апарата за гашење пожара (да ли су сервисирани у одређеном по закону
датом року);
4. Контрола путева за евакуацију (проходност), стање хидрантске мреже;
5. Праћење и примена прописа из области противпожарне заштите;
6. Контрола и спровођење утврђених и наложених мера заштите у сарадњи са
инспекцијом сектора за ванредне ситуације и намене;
7. Сачињавање записника приликом сваког обиласка који оверавају одговорно лице у
установи и лице за противпожарну заштиту;
Услуге лица за противпожарну заштиту потребно је обавити за следеће буџетске
кориснике:
Р.Б.

БУЏЕТСКИ КОРИСНИК

1

ОШ „Свети Сава“ Кикинда

2

ОШ „Жарко Зрењанин“ Кикинда

3

ОШ „Фејеш Клара“ Кикинда

4

ОШ „Јован Поповић“ Кикинда

5

ОШ „Ђура Јакшић“ Кикинда

6

ОШ „Вук Караџић“ Кикинда

7

ОШ „Петар Кочић“ Наково

8

ОШ „Славко Родић“ Банатско Велико Село

9

ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови Козарци

10 ОШ „Глигорије Попов“ Руско Село
11 ОШ „Братство Јединство“ Банатска Топола
12 ОШ „Миливиј Оморац“ Иђош
13 ОШ „Мора Карољ“ Сајан
14 ОШ „Васа Стајић“ Мокрин
15 ОШ „1. октобар“ Башаид

Цена за 1 месец (без ПДВ)
динара

16 “Слободан Малбашки“ Кикинда
17 ОШ “6. октобар“ Кикинда
18 Стручна служба основних школа
19

ПУ „Драгољуб Удицки“ Кикинда (управна зграда, 9 објеката у
граду, 9 објеката у околним местима-селима)

20 Техничка школа Кикинда
21 ССШ „Милош Црњански“ Кикинда
22 Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда
23 Економско-трговинска школа Кикинда
24 “Terra“ Кикинда
25 Народни музеј Кикинда
26 Историјски архив Кикинда
27 Културни центар Кикинда
28 Народна библиотека „Јован Поповић“ Кикинда
29 Народно позориште Кикинда
30 ВШ струковних студија за образовање васпитача Кикинда
31 Центар за социјални рад Кикинда
32 Центар за стручно усавршавање Кикинда
СЦ „Језеро“ Кикинда (управна зграда, рекреациони центар,
33 „Омладинско насеље, објекат „Партизан“ и у сезони отворен
базен у Банатском Великом Селу)
Укупна цена за 1 месец (без ПДВ) :
Укупна цена 1 месец (са ПДВ):
Укупна цена за 12 месеци за све установе (без ПДВ):
Укупна цена за 12 месеци за све установе (са ПДВ):

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.

VII МОДЕЛ УГОВОРА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КИКИНДА
БРОЈ: _________________
ДАНА: ________________. године
КИКИНДА
УГОВОР
О АНГАЖОВАЊУ ЛИЦА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ
У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА, ВШ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА, ПУ „ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“, УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КИКИНДА, ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, ЦЕНТРУ ЗА СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ И СЦ „ЈЕЗЕРО“
Закључен дана ______________. године, између:
Општине Кикинда, са седиштем у Кикинди, Трг српских добровољаца 12,
ПИБ: 100511495, Матични број: 08176396,
коју заступа Павле Марков, председник Општине (у даљем тексту: наручилац)
и
________________________, са седиштем у _________________, улица __________________,
ПИБ: _______________, Матични број: ___________________
Број рачуна:________________, Назив банке:
кога заступа ________________, директор (у даљем тексту: вршилац услуге).
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог Уговора је ангажовање лица за противпожарну заштиту у основним и средњим школама,
ВШ струковних студија за образовање васпитача, ПУ „Драгољуб Удицки“, установама културе на
територији општине Кикинда, Центру за социјални рад, Центру за стручно усавршавање и СЦ „Језеро“.
Обавезе лица за противпожарну заштиту су:
1. Mесечни обилазак објеката уз записник о затеченом стању и налагање мера да се недостаци отклоне;
да спроводи превентивне мере заштите, а по потреби да врши и више обилазака;
2. Преглед и израда документације по Закону о заштити од пожара;
3. Контрола апарата за гашење пожара (да ли су сервисирани у одређеном по закону датом року);
4. Контрола путева за евакуацију (проходност), стање хидрантске мреже;
5. Праћење и примена прописа из области противпожарне заштите;
6. Контрола и спровођење утврђених и наложених мера заштите у сарадњи са инспекцијом сектора за
ванредне ситуације и намене;
7. Сачињавање записника приликом сваког обиласка који оверавају одговорно лице у установи и лице
за противпожарну заштиту;
Вршилац услуге ће услуге из горњег става извршити за следеће установе на територији општине
Кикинда:
1 ОШ „СВЕТИ САВА“ КИКИНДА
2

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ КИКИНДА

3

ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА“ КИКИНДА

4

ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ КИКИНДА

5

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ КИКИНДА

6

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ КИКИНДА

7

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“ НАКОВО

8

ОШ „СЛАВКО РОДИЋ“ БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО

9

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“ НОВИ КОЗАРЦИ

10

ОШ „ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ“ РУСКО СЕЛО

11

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ БАНАТСКА ТОПОЛА

12

ОШ „МИЛИВИЈ ОМОРАЦ“ ИЂОШ

13

ОШ „МОРА КАРОЉ“ САЈАН

14

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“ МОКРИН

15

ОШ „1. ОКТОБАР“ БАШАИД

16

“СЛОБОДАН МАЛБАШКИ“ КИКИНДА

17

ОШ “6. ОКТОБАР“ КИКИНДА

18

СТРУЧНА СЛУЖБА ОСНОВНИХ ШКОЛА

19

ПУ „ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“ КИКИНДА (управна зграда, 9 објеката у
граду, 9 објеката у околним местима-селима)

20

ТЕХНИЧКА ШКОЛА КИКИНДА

21

ССШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ КИКИНДА

22

ГИМНАЗИЈА „ДУШАН ВАСИЉЕВ“ КИКИНДА

23

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА КИКИНДА

24

“TERRA“ КИКИНДА

25

НАРОДНИ МУЗЕЈ КИКИНДА

26

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КИКИНДА

27

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КИКИНДА

28

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ЈОВАН ПОПОВИЋ“ КИКИНДА

29

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ КИКИНДА

30

ВШ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
КИКИНДА

31

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КИКИНДА

32

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КИКИНДА

33

СЦ „ЈЕЗЕРО“ КИКИНДА (управна зграда, рекреациони центар,
„Омладинско насеље, објекат „Партизан“ и у сезони отворен базен у
Банатском Великом Селу)
Члан 2.

Наручилац је на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012), на
основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца од дана _____ године, спровео поступак јавне набавке мале вредности – ангажовање лица за

противпожарну заштиту у основним и средњим школама, ВШ струковних студија за образовање
васпитача, ПУ „Драгољуб Удицки“, установама културе на територији општине Кикинда, Центру за
социјални рад, Центру за стручно усавршавање и СЦ „Језеро“.
Члан 3.
Вршилац услуге је ____________године доставио понуду која је заведена код наручиоца под бројем
______ која у свему одговара техничким спецификацијама из понуде.
Наручилац је у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012),
на основу понуде добављача и Одлуке о додели уговора бр. __________ од __________ године изабрао
вршиоца услуге за обављање предметне услуге.
Члан 4.
Вршилац услуге ће предметну услугу вршити самостално.
АЛТЕРНАТИВА
Вршилац услуге ће подизвођачу/има _______________________________________________________
поверити вршење следећих услуга:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________
Вршилац услуге у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговора.
Вршилац услуге је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, у сваком моменту омогући приступ код
подизвођача ради увида у извршење уговора.
АЛТЕРНАТИВА
Заједничку понуду поднела је група понуђача и то следећи понуђачи:
-____________________________________________________________________________________,
-____________________________________________________________________________________
За своје обавезе из овог Уговора чланови групе одговарају солидарно
Члан 5.
У складу са достављеном понудом утврђује се да је цена за 1 месец за услуге лица за противпожарну
заштиту из члана 1. овог Уговора ___________________ динара (и словима: _________________) без
ПДВ односно ____________ динара (и словима: ______________________________) са урачунатим
ПДВ.
Укупно уговорена цена за 12 месеци за услуге лица за противпожарну заштиту из члана 1. овог Уговора
износи ___________________ динара (и словима: _________________) без ПДВ односно ____________
динара (и словима: ______________________________) са урачунатим ПДВ.
Члан 6.
Исплата средстава из члана 5. став 1. овог Уговора ће се вршити у року до _______ дана по
испостављању месечних фактура од стране вршиоца услуге, које су оверене од стране директора
основних и средњих школа, ВШ Струковних студија за образовање васпитача, ПУ „Драгољуб Удицки“,
установа култура, Центра за социјални рад, Центра за стручно усавршавање и СЦ Језеро.
Члан 7.
Уговор важи 12 месеци по потписивању уговора односно до _______________. године.

Члан 8.
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 9.
Прилози овог уговора који чине његов саставни део су:
понуда вршиоца услуге
спецификација
Члан 10.
Уговорне стране сагласне су да се овај Уговор може раскинути, једностраном изјавом воље наручиоца,
вансудским путем, уколико:
вршилац услуге не врши услугу из члана 1. овог Уговора
вршилац услуге на било који други начин крши одредбе овог Уговора
У случајевима из става 1. овог члана вршилац услуге нема право на накнаду штете.
Такође Наручилац задржава право једностраног раскида уговора услед одређених промена законских
прописа или било каквих других промена које битно утичу на смањење прихода буџета, те стога
наручилац није могућности да уговор изврши до краја његовог важења.
У случају раскида уговора из горњег става Наручилац ће вршиоцу услуге исплатити све трошкове које
је имао до датума раскида уговора.
Члан 11.
Све евентуалне спорове који настану у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше
споразумно.
У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност Основног суда у Кикинди.
Члан 12.
Уговорне стране су Уговор прочитале, протумачиле и сагласно томе потписале.
Уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 3 (три) за своје
потребе.

ОПШТИНА КИКИНДА
председник Општине
Павле Марков

_________________________
_________________

ПОНУЂАЧ
Место и датум:
(потпис овлашћеног лица)

М.П.
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце,
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

