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ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

                          ( Јавна набавка мале вредности услуга заштите од пожара ) 
 

 

1. У конкурсној документацији на страни 108,  члан 8,  9, 10, 12  МОДЕЛ УГОВОРА  стоји: 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 

 

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ 

ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", БЕОГРАД 

Немањина бр. 6, Београд, 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

(у даљем тексту: Извршилац) 
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром   

„Инфраструктура  железнице  Србије“, Београд, Немањина 6, Београд, матични број 

21127094, ПИБ 109108420, које заступа вршилац дужности  генералног директора  Душан 

Гарибовић, дипл. екон.  

(у даљем тексту: Наручилац), 

 

и 

 

2. ______________________________, __________________, матични број _____________, 

ПИБ _________________, кога заступа ________________________________________,  

(у даљем тексту: Извршилац), 
 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:  

а) 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

б) 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа са 

подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.) 
 

 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности (набавка бр. _____), чији је 

предмет услуга заштите од пожара; 

- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца; 

- да је Извршилац доставио  понуду број _________  од _______.2017. године (попуњава 

Наручилац) која се налази у прилогу Уговора и његов је саставни део; 

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број ----/2017-_______ од _______.2017. године 

(попуњава Наручилац) доделио Извршиоцу Уговор. 
 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извршиоца по основу 

извршења услуге заштие од пожара. 

 

Уговорне стране су сагласне да Извршилац за Наручиоца изврши услугу заштите од пожара 

у свему према усвојеној понуди Извршиоца, број ________ од _______.2017. године и 

ценовника који чине саставни део овог Уговора. 

 

Цена и услови плаћања 

Члан 2. 

Укупна вредност услуге из чалана 1. овог уговора износи до максималног износа од 

3.080.972,00 динара, без ПДВ-а. 

( словима: тримилионаосамдесетхиљададеветстоседамдесетдвадинара и 00/100). 

Укупна вредност услуге из чалана 1. овог уговора износи до максималног износа од 

3.697.166,40 динара, са ПДВ-ом. 

( словима: тримилионасестодеведесетседамхиљадастошездесетшестдинара и 40/100). 
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Уговорне стране су сагласне да ће се услуга из члана 1. овог Уговора вршити по  ценама из 

ценовника, које су фиксне и не могу се мењати током периода важења овог уговора  

 

Цена је фиксна и обухвата све режиме рада (дневни рад, ноћни рад, рад викендом и 

празницима). 

              

     Ценовник услуга из области заштите од пожара и Ценовник резервних делова за 

сервисирање ПП апарата, хидрантске опреме и потрошног материјала саставни су део овог 

уговора. 

 

Члан 3. 

Под  уговореном ценом се подразумева укупна цена за услугу заштите од пожара, која 

обухвата све трошкове Извршиоца.  

 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће Извршиоцу уговорену цену из члана 3. овог Уговора уплатити 

на његов текући рачун __________________ код _______________________ банке (уписује 

Извршилац), у року од 45 дана од дана пријема рачуна.  

 

Рок и место пружања услуге   

Члан 5. 
Крајњи рок за извршење услуге заштите од пожара је до 31.12.2017. године. 

Услуге заштите од пожара врше се на локацијама  датим у техничкој спецификацији која је 

ПрилогУговора. 

 Наручилац задржава право да уколико дође до потребе за изменом датих количина и 

локација апарата за гашење пожара и хидраната, као и података о локацијама датих у 

спецификацији услова из конкурсне документације, а у току уговореног периода, због 

набавке нових апарата за гашење пожара и уградња хидрантске инсталације на нарученим и 

другим локацијама. 

 

Ангажовањем додатног броја извршилаца не може се прећи укупна уговорена вредност 

ових услуга. 

 

 

Члан 6. 

У оквиру услуге противпожарне заштите Извршилац је у обавези да предметне услуге врши 

у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, 111/09 и 20/2015) и 

дужан је да обезбеди: 

 

1. Сервисирање и одржавање противпожарних апарата свих врста у  

објектима и возним средствима (у складу са позитивним законским прописима и 

према спецификацији) обухвата периодично и контролно испитивање мобилних 

уређаја за гашење пожара. 

Периодично испитивање  мобилних уређаја за гашење пожара под сталним 

притиском обухвата:   

 визуелни преглед општег стања уређаја у односу на корозију и физичка 

оштећења,   

 визуелни преглед стања и комплетности свих делова уређаја као 

преглед натписа и упутства за коришћење уређаја,   

 контролу радног притиска у апарату за С (осим ЦО2 апарата),   

 контролу исправности манометра, проверу осигурача, пломбе, спојне 

цеви и млазнице;   
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 мерење масе средства за гашење,   

 проверу стања праха у погледу растреситости, појаве грудвица и 

страних тела код мобилних уређаја за гашење пожара са прахом.   

Периодично испитивање мобилних уређаја за гашење пожара који садржи бочицу са 

погонским гасом обухвата:   

 визуелни преглед општег стања уређаја у односу на корозију и физичка 

оштећења,   

 визуелни преглед стања и комплетности свих делова уређаја као и 

преглед натписа и упутства за коришћење уређаја,   

 визуелни преглед стања спојне цеви и млазнице као и проверу 

осигурача и пломбе,  

 проверу стања средства за гашење у погледу растреситости, појаве 

грудвица и страних тела код мобилних уређаја за гашење пожара,   

 проверу рада механизма за активирање и свих заптивки,   

 проверу потисне и побудне цеви,   

 проверу масе погонског гаса у бочици.   

Контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара, поред радњи 

предвиђених периодичним прегледом, обухвата и:   

 хидраулично испитивање чврстоће и непропусности суда апарата,   

 проверу притиска отварања вентила сигурности осим код 

распрскавајућих мембрана. 

 

2.  О извршеном контролисању мобилних уређаја за гашење пожара сачињава се исправа 

о контролисању.  

 

3. Контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара обухвата 

периодично контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара. 

Периодично контролисање инсталације хидрантске мреже обухвата: 

 проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације 

(повезаност, непропусност, проходност и др.), 

 контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената 

система, 

 проверу утицаја фактора спољашње средине и начина коришћења инсталације, 

као и проверу пратеће ватрогасне опреме, 

 проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и 

стање квара, 

 мерење радних карактеристика (капацитет, проток, притисак и др.), 

 оцену исправности рада целокупне инсталације. 

4.  О извршеном контролисању инсталације хидрантске мреже за гашење пожара 

сачињава се исправа о контролисању и исправности. 

5.  Обављање и других послова из области превентивне заштите од пожара у 

договору са Наручиоцем услуге, а све у складу са позитивним Законским прописима. 

 

 

Обавезе Извршиоца 

Члан 7. 

Извршилац се  обавезује да врши услуге према Спецификацији услуга контролних прегледа, 

контролног испитивања и сервисирања ручних и превозних апарата за гашење пожара, 

хидраната и опреме из конкурсне документације. 

Извршилац се обавезује да услуге у претходном ставу обавља према позиву, захтеву и 

роковима Наручиоца услуга, а на начин и под условима прописаним законским прописима, 

општим актом и другим актима који регулишу ову врсту послова. 
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Извршилац се обавезује да о прецизним терминима и местима извршења тражене услуге 

писаним путем обавести Наручиоца најмање 5 радних дана пре почетка извршења услуге. 

Превоз до места вршења услуге обезбеђује Извршилац. 

Месечне дневнике услуга према организационим јединицама наручиоца сачињава Пружалац 

услуге, и исти оверавају овлашћена лица Наручиоца услуга.  

Цена услуга на месечном нивоу утврђиваће се на основу извршених дневника услуга 

оверених од стране Наручиоца услуга, и то до петог у месецу за претходни месец рада. 

Одреди једно лице за контакт, одговорно за контролу квалитета предметних услуга и 

контролу рада радно ангажованих лица на пословима противпожарне заштите. 

Извршилац је у обавези да обезбеди потребне мере ХТЗ заштите на раду. Запослени 

Пружаоца услуге морају да буду униформисани и опремљени средствима везе (мобилним 

телефонима, радио станицама). 

Уговорена цена се неће мењати за време трајања уговора.  

Укупно уговорена цена укључује све зависне трошкове.  

Извршилац се обавезује да ће недостатке уочене приликом вршења контролног прегледа, 

контролног испитивања  и сервисирања ручних и превозних апарата за гашење пожара, 

хидраната и опреме, отклонити одмах на лицу места, односно, да ће заменити неисправне 

делове и уградити недостајуће делове апарата за гашење пожара, хидраната или хидрантске 

опреме. 

Замена неисправних и уградња недостајућих делова из претходног става, вршиће се 

искључиво у присуству овлашћеног представника Наручиоца услуге. 

Уколико се приликом провере мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској 

мрежи установи одређена неисправност Извршилац услуга се обавезује да их отклони уз 

сагласност Наручиоца услуга. 

Уколико Извршилац услуга није  у могућности приликом сервиса да отклони уочени 

недостатак у обавези је да о томе Наручиоцу услуга достави Записник са уоченим 

неправилностима. 

 

Одговорност Извршиоца 

Члан 8. 

 

Сагласно овом уговору Извршилац се обавезује: 

 

- да услугу из члана 1. овог уговора врши стручно, квалитетно, с пуном професионалном 

пажњом, у складу са позитивним законским прописима, стандардима квалитета и правилима 

струке, у свему према усвојеној понуди, а према утврђеној динамици у складу са проценом и 

потребама Наручиоца. 

- да обезбеди стручну радну снагу ( довољан број обученог особља) опрему (средства везе-

радио веза) и алате неопходне за благовремено и квалитетно извршење послова из предмета 

овог уговора, у складу са Законом о приватном обезбеђењу ( „Сл гласник РС“, бр.104/2013 и 

42/2015 

- да о сопственом трошку осигура ангажовано људство и средства рада од основног ризика за 

сво време пружања услуге у складу са позитивним законским прописима. 

 

 

Члан 9. 

 

Наручилац услуга се обавезује да врши контролу обима и квалитета обављених услуга те ће 

у том циљу посебним актом именовати лица и утврдити поступак надзора и контроле, о чему 

ће писаним путем известити Извршиоца. Извршилац се обавезује да ради извршења контроле 

обима и квалитета обављених услуга Наручиоцу услуга омогући приступ лицима 

именованим од стране Наручиоца свим чуварским местима из спецификације и на његов 

писани захтев, и достави све информације наведене захтевом. 
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Члан 10. 

 

Уколико Наручилац услуга примети било какву неправилност у пружању предметних услуга 

као и било какве недостатке и околности које могу угрозити безбедност односно заштиту 

својих објеката, имовине и лица, дужан је у што краћем року о томе усмено, а потом и 

писаним путем обавестити Извршиоца. 

 

По пријему обавештења из претходног става овог члана уговора, Извршилац је дужан да 

одмах предузме неопходне мере за отклањање уочених неправилности односно недостатака, 

као и да о предузетим мерама у што краћем року усмено а потом и писаним путем обавести 

овлашћено лице Наручиоца услуга. 

 

Наручилац може од Извршиоца захтевати замену појединих извршиоца послова, с тим да 

писаним путем образложи разлог за замену. Извршилац је дужан да одговарајућу замену 

изврши благовремено. 

 
Члан 11. 

 

Извршилац одговара за штету која настане на објектима и имовини Наручиоца услуга, 

уколико је штета настала непосредном кривицом или пропустом запосленог код Извршиоца. 

 

Кривицу запосленог код Извршиоца и висину причињене штете утврђује заједничка 

комисија састављена од овлашћених предствника уговорених страна ( 2 представника 

Извршиоца и минимум 3 представника Наручиоца ), у ком случају Наручилац услуга има 

право да умањи износ фактуре за висину причињене штете, а што је Извршилац дужан 

признати. 

 

Извршилац не одговара за штету која настане на објектима и имовини Наручиоца услуге 

услед више силе (рат, ванредне ситуације или кривицом Наручиоца услуга). 

 
Члан 12. 

 

Наручилац услуга се обавезује да у складу са могућностима, запосленима Извршиоца на 

објектима заштите, обезбеди услове за рад а који су неопходни за коректно извршење 

послова у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр.101/05). 

 

Члан 13. 

 

Пружалац услуге је обавезан да одреди лице за контакт, одговорно за контролу квалитета 

предметних услуга и контролу рада запослених извршилаца, о чему ће писаним путем 

обавестити Наручиоца. 

 

Гаранција за добро извршење посла  

Члан 14. 

Извршилац је дужан да приликом закључења Уговора достави уредно потписану сопствену 

меницу, без жираната у корист Наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10 % 

вредности уговора без ПДВ-а са клаузулом „без приговора“, „по виђењу“, „неопозива“ и 

„безусловна" као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница мора 

да важи тридесет дана дуже од истека рока важења уговора. Aкo сe зa врeмe трajaњa угoвoрa 

прoмeнe рoкoви зa извршeњe угoвoрних oбaвeза вaжнoст менице мoрa дa сe прoдужи. 
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Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном 

промету („Сл. лист СРЈ”  бр. 3/02 , 5/03 , „Сл. гласник РС” бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 

31/11).  

Са меницом, Извршилац је дужан да достави и копију картона депонованих потписа издатог 

од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и податком о броју текућег 

рачуна који се наводи у меничном овлашћењу, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног 

за заступање и доказ о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, 

садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС" број 

56/2011). 

 

Уколико Извршилац приликом закључења Уговора не достави средство финансијског 

обезбеђења на начин и под условима из става 1 – 3. овог члана Наручилац може да раскине 

Уговор. 

 

 

Раскид Уговора 

Члан 15. 

Уговорне стране су сагласне да се Уговор може раскинути споразумно. 

 

Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не испуњава 

своје уговорне обавезе, при чему савесна уговорна страна има право на накнаду причињене 

штете. 

 

Уговорне стране су обавезне да о раскиду Уговора обавесте другог уговарача писменим 

путем. 

 

 

Виша сила 

Члан 16. 

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно последица неизвршења обавеза по 

овом Уговору, уколико се неиспуњење може  приписати деловањима  више силе. 

  

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења 

овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што 

су: рат,  земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на 

извршење обавеза. 

 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други писани 

начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорне 

обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни  наступање околности више 

силе, а која је том околношћу погођена, не може се  позивати на њу, изузев ако сама та 

околност не спречава слање таквог обавештења. 

 

За време  трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због 

неизвршења уговорних обавеза. 

 

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то 

за   период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока 

отклањања последица тих околности. 

 

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од уговорних 

страна  задржава право да раскине Уговор.  
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Решавање спорова   

Члан 17. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.  

 

Измена и допуна Уговора 

Члан 18. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, сагласношћу 

уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај Уговор. 
  
Изузетно од става 1. овог члана, Наручилац има право да једнострано раскине Уговор 

уколико Извршилац не изврши услугу која је предмет јавне набавке, у уговореном року, као 

ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 
 

Остале одредбе 

Члан 19. 

За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 20. 

Овај Уговор се сматра закљученим и примењује се потписивањем од обе уговорне стране и  

достављањем бланко соло менице  за добро извршење посла. 
 

 

 

Члан 21. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих за Наручиоца 4 (четири) 

примерка, а за Извршиоца 2 (два) примерка. 

 

 

   За Извршиоца                                                              За Наручиоца 

                                                      

 

______________________                                 ________________________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем 

подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно 

сви подизвођачи.  

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

модел уговора.  

Овај Модел уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем, и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, 

након што му је Уговор додељен, то ће представљати негативну референцу према чл. 82. 

ст. 1. тач. 3) ЗЈН. 
 

 

 

 

 

 Комисија за ЈН 
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МЕЊА СЕ ЧЛАН 8, 9, 10, А БРИШЕ СЕ ЧЛАН 12.  И МОДЕЛ УГОВОРА САДА ГЛАСИ: 

 

 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 

 

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ 

ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

"ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", БЕОГРАД 

Немањина бр. 6, Београд, 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

(у даљем тексту: Извршилац) 
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

1. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром   

„Инфраструктура  железнице  Србије“, Београд, Немањина 6, Београд, матични број 

21127094, ПИБ 109108420, које заступа вршилац дужности  генералног директора  Душан 

Гарибовић, дипл. екон.  

(у даљем тексту: Наручилац), 

 

и 

 

2. ______________________________, __________________, матични број _____________, 

ПИБ _________________, кога заступа ________________________________________,  

(у даљем тексту: Извршилац), 
 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:  

а) 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

б) 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа са 

подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.) 
 

 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности (набавка бр. _____), чији је 

предмет услуга заштите од пожара; 

- да је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца; 

- да је Извршилац доставио  понуду број _________  од _______.2017. године (попуњава 

Наручилац) која се налази у прилогу Уговора и његов је саставни део; 

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора, број ----/2017-_______ од _______.2017. године 

(попуњава Наручилац) доделио Извршиоцу Уговор. 
 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

Овим Уговором регулишу се међусобна права и обавезе Наручиоца и Извршиоца по основу 

извршења услуге заштите од пожара. 

 

Уговорне стране су сагласне да Извршилац за Наручиоца изврши услугу заштите од пожара 

у свему према усвојеној понуди Извршиоца, број ________ од _______.2017. године и 

ценовника који чине саставни део овог Уговора. 

 

Цена и услови плаћања 

Члан 2. 

Укупна вредност услуге из чалана 1. овог уговора износи до максималног износа од 

3.080.972,00 динара, без ПДВ-а. 

( словима: тримилионаосамдесетхиљададеветстоседамдесетдвадинара и 00/100). 

Укупна вредност услуге из чалана 1. овог уговора износи до максималног износа од 

3.697.166,40 динара, са ПДВ-ом. 

( словима: тримилионасестодеведесетседамхиљадастошездесетшестдинара и 40/100). 
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Уговорне стране су сагласне да ће се услуга из члана 1. овог Уговора вршити по  ценама из 

ценовника, које су фиксне и не могу се мењати током периода важења овог уговора  

 

Цена је фиксна и обухвата све режиме рада (дневни рад, ноћни рад, рад викендом и 

празницима). 

              

     Ценовник услуга из области заштите од пожара и Ценовник резервних делова за 

сервисирање ПП апарата, хидрантске опреме и потрошног материјала саставни су део овог 

уговора. 

 

Члан 3. 

Под  уговореном ценом се подразумева укупна цена за услугу заштите од пожара, која 

обухвата све трошкове Извршиоца.  

 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће Извршиоцу уговорену цену из члана 3. овог Уговора уплатити 

на његов текући рачун __________________ код _______________________ банке (уписује 

Извршилац), у року од 45 дана од дана пријема рачуна.  

 

Рок и место пружања услуге   

Члан 5. 
Крајњи рок за извршење услуге заштите од пожара је до 31.12.2017. године. 

Услуге заштите од пожара врше се на локацијама  датим у техничкој спецификацији која је 

ПрилогУговора. 

 Наручилац задржава право да уколико дође до потребе за изменом датих количина и 

локација апарата за гашење пожара и хидраната, као и података о локацијама датих у 

спецификацији услова из конкурсне документације, а у току уговореног периода, због 

набавке нових апарата за гашење пожара и уградња хидрантске инсталације на нарученим и 

другим локацијама. 

 

Ангажовањем додатног броја извршилаца не може се прећи укупна уговорена вредност 

ових услуга. 

 

Члан 6. 

У оквиру услуге противпожарне заштите Извршилац је у обавези да предметне услуге врши 

у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, 111/09 и 20/2015) и 

дужан је да обезбеди: 

 

1.Сервисирање и одржавање противпожарних апарата свих врста у  

објектима и возним средствима (у складу са позитивним законским прописима и 

према спецификацији) обухвата периодично и контролно испитивање мобилних 

уређаја за гашење пожара. 

Периодично испитивање  мобилних уређаја за гашење пожара под сталним 

притиском обухвата:   

 визуелни преглед општег стања уређаја у односу на корозију и физичка 

оштећења,   

 визуелни преглед стања и комплетности свих делова уређаја као 

преглед натписа и упутства за коришћење уређаја,   

 контролу радног притиска у апарату за С (осим ЦО2 апарата),   

 контролу исправности манометра, проверу осигурача, пломбе, спојне 

цеви и млазнице;   

 мерење масе средства за гашење,   
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 проверу стања праха у погледу растреситости, појаве грудвица и 

страних тела код мобилних уређаја за гашење пожара са прахом.   

Периодично испитивање мобилних уређаја за гашење пожара који садржи бочицу са 

погонским гасом обухвата:   

 визуелни преглед општег стања уређаја у односу на корозију и физичка 

оштећења,   

 визуелни преглед стања и комплетности свих делова уређаја као и 

преглед натписа и упутства за коришћење уређаја,   

 визуелни преглед стања спојне цеви и млазнице као и проверу 

осигурача и пломбе,  

 проверу стања средства за гашење у погледу растреситости, појаве 

грудвица и страних тела код мобилних уређаја за гашење пожара,   

 проверу рада механизма за активирање и свих заптивки,   

 проверу потисне и побудне цеви,   

 проверу масе погонског гаса у бочици.   

Контролно испитивање мобилних уређаја за гашење пожара, поред радњи 

предвиђених периодичним прегледом, обухвата и:   

 хидраулично испитивање чврстоће и непропусности суда апарата,   

 проверу притиска отварања вентила сигурности осим код 

распрскавајућих мембрана. 

 

2.  О извршеном контролисању мобилних уређаја за гашење пожара сачињава се исправа 

о контролисању.  

 

3. Контролисање инсталација хидрантске мреже за гашење пожара обухвата 

периодично контролисање инсталације хидрантске мреже за гашење пожара. 

Периодично контролисање инсталације хидрантске мреже обухвата: 

 проверу исправности међусобних веза појединих елемената инсталације 

(повезаност, непропусност, проходност и др.), 

 контролу стања инсталације и стања исправности рада појединих елемената 

система, 

 проверу утицаја фактора спољашње средине и начина коришћења инсталације, 

као и проверу пратеће ватрогасне опреме, 

 проверу ознака, индикација и сигнализације стања инсталације укључујући и 

стање квара, 

 мерење радних карактеристика (капацитет, проток, притисак и др.), 

 оцену исправности рада целокупне инсталације. 

4.  О извршеном контролисању инсталације хидрантске мреже за гашење пожара 

сачињава се исправа о контролисању и исправности. 

5.  Обављање и других послова из области превентивне заштите од пожара у 

договору са Наручиоцем услуге, а све у складу са позитивним Законским прописима. 

 

 

Обавезе Извршиоца 

Члан 7. 

Извршилац се  обавезује да врши услуге према Спецификацији услуга контролних прегледа, 

контролног испитивања и сервисирања ручних и превозних апарата за гашење пожара, 

хидраната и опреме из конкурсне документације. 

Извршилац се обавезује да услуге у претходном ставу обавља према позиву, захтеву и 

роковима Наручиоца услуга, а на начин и под условима прописаним законским прописима, 

општим актом и другим актима који регулишу ову врсту послова. 
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Извршилац се обавезује да о прецизним терминима и местима извршења тражене услуге 

писаним путем обавести Наручиоца најмање 5 радних дана пре почетка извршења услуге. 

Превоз до места вршења услуге обезбеђује Извршилац. 

Месечне дневнике услуга према организационим јединицама наручиоца сачињава Пружалац 

услуге, и исти оверавају овлашћена лица Наручиоца услуга.  

Цена услуга на месечном нивоу утврђиваће се на основу извршених дневника услуга 

оверених од стране Наручиоца услуга, и то до петог у месецу за претходни месец рада. 

Одреди једно лице за контакт, одговорно за контролу квалитета предметних услуга и 

контролу рада радно ангажованих лица на пословима противпожарне заштите. 

Извршилац је у обавези да обезбеди потребне мере ХТЗ заштите на раду. Запослени 

Пружаоца услуге морају да буду униформисани и опремљени средствима везе (мобилним 

телефонима, радио станицама). 

Уговорена цена се неће мењати за време трајања уговора.  

Укупно уговорена цена укључује све зависне трошкове.  

Извршилац се обавезује да ће недостатке уочене приликом вршења контролног прегледа, 

контролног испитивања  и сервисирања ручних и превозних апарата за гашење пожара, 

хидраната и опреме, отклонити одмах на лицу места, односно, да ће заменити неисправне 

делове и уградити недостајуће делове апарата за гашење пожара, хидраната или хидрантске 

опреме. 

Замена неисправних и уградња недостајућих делова из претходног става, вршиће се 

искључиво у присуству овлашћеног представника Наручиоца услуге. 

Уколико се приликом провере мерење притиска и проточног капацитета воде у хидрантској 

мрежи установи одређена неисправност Извршилац услуга се обавезује да их отклони уз 

сагласност Наручиоца услуга. 

Уколико Извршилац услуга није  у могућности приликом сервиса да отклони уочени 

недостатак у обавези је да о томе Наручиоцу услуга достави Записник са уоченим 

неправилностима. 

 

Одговорност Извршиоца 

Члан 8. 

 

Сагласно овом уговору Извршилац се обавезује: 

 

- да услугу из члана 1. овог уговора врши стручно, квалитетно, с пуном професионалном 

пажњом, у складу са позитивним законским прописима, стандардима квалитета и правилима 

струке, у свему према усвојеној понуди, а према утврђеној динамици у складу са проценом и 

потребама Наручиоца. 

- да обезбеди стручну радну снагу ( довољан број обученог особља) опрему (средства везе-

радио веза) и алате неопходне за благовремено и квалитетно извршење послова из предмета 

овог уговора, у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, 111/09 и 

20/2015). 

- да о сопственом трошку осигура ангажовано људство и средства рада од основног ризика за 

сво време пружања услуге у складу са позитивним законским прописима. 

 

 

Члан 9. 

 

Наручилац услуга се обавезује да врши контролу обима и квалитета обављених услуга те ће 

у том циљу посебним актом именовати лица и утврдити поступак надзора и контроле, о чему 

ће писаним путем известити Извршиоца. Извршилац се обавезује да омогући приступ 

лицима именованим од стране Наручиоца и достави све информације наведене писаним 

захтевом. 
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Члан 10. 

 

Уколико Наручилац услуга примети било какву неправилност у пружању услуга заштите од 

пожара као и било какве недостатке након извршеног сервиса, које могу угрозити безбедност 

објеката, имовине и лица, дужан је да у што краћем року о томе усмено, а потом и писаним 

путем обавестити Извршиоца. 

 

По пријему обавештења из претходног става овог члана уговора, Извршилац је дужан да 

одмах предузме неопходне мере за отклањање уочених неправилности односно недостатака, 

као и да о предузетим мерама у што краћем року усмено а потом и писаним путем обавести 

овлашћено лице Наручиоца услуга. 

 

Наручилац може од Извршиоца захтевати замену појединих послова, с тим да писаним путем 

образложи разлог за замену. Извршилац је дужан да одговарајућу замену изврши 

благовремено. 

 
Члан 11. 

 

Извршилац одговара за штету која настане на објектима и имовини Наручиоца услуга, 

уколико је штета настала непосредном кривицом или пропустом Извршиоца услуге. 

 

Кривицу запосленог код Извршиоца и висину причињене штете утврђује заједничка 

комисија састављена од овлашћених предствника уговорених страна ( 2 представника 

Извршиоца и минимум 3 представника Наручиоца ), у ком случају Наручилац услуга има 

право да умањи износ фактуре за висину причињене штете, а што је Извршилац дужан 

признати. 

 

Извршилац не одговара за штету која настане на објектима и имовини Наручиоца услуге 

услед више силе (рат, ванредне ситуације или кривицом Наручиоца услуга). 

 
 

Члан 12. 

 

Пружалац услуге је обавезан да одреди лице за контакт, одговорно за контролу квалитета 

предметних услуга и контролу рада запослених извршилаца, о чему ће писаним путем 

обавестити Наручиоца. 

 

Гаранција за добро извршење посла  

Члан 13. 

Извршилац је дужан да приликом закључења Уговора достави уредно потписану сопствену 

меницу, без жираната у корист Наручиоца, са овлашћењем за попуњавање у висини од 10 % 

вредности уговора без ПДВ-а са клаузулом „без приговора“, „по виђењу“, „неопозива“ и 

„безусловна" као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница мора 

да важи тридесет дана дуже од истека рока важења уговора. Aкo сe зa врeмe трajaњa угoвoрa 

прoмeнe рoкoви зa извршeњe угoвoрних oбaвeза вaжнoст менице мoрa дa сe прoдужи. 

 

Менично овлашћење мора бити потписано и оверено, у складу са Законом о платном 

промету („Сл. лист СРЈ”  бр. 3/02 , 5/03 , „Сл. гласник РС” бр. 43/04 , 62/06 , 111/09 - др. закон, 

31/11).  

Са меницом, Извршилац је дужан да достави и копију картона депонованих потписа издатог 

од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и податком о броју текућег 

рачуна који се наводи у меничном овлашћењу, ОП образац – оверен потпис лица овлашћеног 
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за заступање и доказ о регистрацији менице у складу са Одлуком о ближим условима, 

садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС" број 

56/2011). 

 

Уколико Извршилац приликом закључења Уговора не достави средство финансијског 

обезбеђења на начин и под условима из става 1 – 3. овог члана Наручилац може да раскине 

Уговор. 

 

 

Раскид Уговора 

Члан 14. 

Уговорне стране су сагласне да се Уговор може раскинути споразумно. 

 

Уговор се може раскинути једнострано у случају када једна уговорна страна не испуњава 

своје уговорне обавезе, при чему савесна уговорна страна има право на накнаду причињене 

штете. 

 

Уговорне стране су обавезне да о раскиду Уговора обавесте другог уговарача писменим 

путем. 

 

 

Виша сила 

Члан 15. 

Уговорне стране ослобађају се делимично или потпуно последица неизвршења обавеза по 

овом Уговору, уколико се неиспуњење може  приписати деловањима  више силе. 

  

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења 

овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што 

су: рат,  земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на 

извршење обавеза. 

 

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах телеграмом или на неки други писани 

начин да обавести другу страну о настанку околности које спречавају извршење уговорне 

обавезе. Уговорна страна која благовремено не јави другој страни  наступање околности више 

силе, а која је том околношћу погођена, не може се  позивати на њу, изузев ако сама та 

околност не спречава слање таквог обавештења. 

 

За време  трајања више силе обавезе из Уговора мирују и не примењују се санкције због 

неизвршења уговорних обавеза. 

 

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то 

за   период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока 

отклањања последица тих околности. 

 

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од једног месеца свака од уговорних 

страна  задржава право да раскине Уговор.  

 

Решавање спорова   

Члан 16. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.  
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Измена и допуна Уговора 

Члан 17. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен односно раскинут у истој форми, сагласношћу 

уговорних  страна, закључењем Анекса уз овај Уговор. 
  
Изузетно од става 1. овог члана, Наручилац има право да једнострано раскине Уговор 

уколико Извршилац не изврши услугу која је предмет јавне набавке, у уговореном року, као 

ни у накнадном року који му Наручилац одреди. 
 

Остале одредбе 

Члан 18. 

За све што није предвиђено овим Уговором, важе одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 19. 

Овај Уговор се сматра закљученим и примењује се потписивањем од обе уговорне стране и  

достављањем бланко соло менице  за добро извршење посла. 
 
 

 

Члан 20. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих за Наручиоца 4 (четири) 

примерка, а за Извршиоца 2 (два) примерка. 

 

 

   За Извршиоца                                                              За Наручиоца 

                                                      

 

______________________                                 ________________________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем 

подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно 

сви подизвођачи.  

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

модел уговора.  

Овај Модел уговора представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем, и ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи Уговор о јавној набавци, 

након што му је Уговор додељен, то ће представљати негативну референцу према чл. 82. 

ст. 1. тач. 3) ЗЈН. 
 

 

 

 

 

 Комисија за ЈН 

 

 


