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Туристичка организација Сокобања 
Ул. Трг oслобођења бр. 2 
Сокобања 
Број: 01-56/2023-02 
Датум: 14.03.2023. год. 
 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКО – 
ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЈАВНИХ СКУПОВА И КОНЦЕРАТА ЗА 

ПОТРЕБЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА  – НАБАВКА 10/23 

 

Предмет набавке 10/23 су услуге – услуге Физичко – техничког и противпожарног 
обезбеђења јавних скупова и концерата за потребе Туристичке организације Сокобања. 
Наручилац задржава право да не наручи све тражене услуге из Техничке спецификације, 
већ да наручи услуге које су у складу са његовим тренутним потребама и финансијским 
могућностима. 
Понуђене услуге морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 
карактеристикама и морају бити у складу са датом техничком спецификацијом. 
Услуге ће се обављати сукцесивно по захтеву Наручиоца. 
 
Понуђaч је дужан да обрачуна укупну цену услуга са свим сегментима који се односе 
крајњу цену и достави понуду на адресу Наручиоца: 
Туристичка организација Сокобања, ул. Трг Ослобођења бр. 2, Сокобања, или  путем 
имејла: tenderi@tosokobanja.rs . 
Понуђач не може да захтева аванс. 
Рок за достављање понуда је 21.03.2023. године, до 15:00 сати. 
Контакт особа: Снежана Марковић, е-mail адреса: tenderi@tosokobanja.rs .                    

 

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС УСЛУГЕ И РОК 

ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 

 

Понуђене услуге морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и морају 
бити у складу са датом техничком спецификацијом. Рок извршења је десет дана по 
позиву Наручиоца за конкретну услугу, а уговора до 30.09.2023. године. Оквирни период 
у коме ће се пружати услуге је 01. мaј – 30. септембар 2023. године. Место извршења 
услуга је МФК Летња позорница „Врело“, односно друго место које одреди Наручилац. 
 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ 10/23  
 
Услуге предвиђене овом конкурсном документацијом су физичко-техничко и 
противпожарно обезбеђење јавних скупова и концерата које обухвата следеће 
активности: 

➢ Пружање услуга обезбеђења запослених и извођача и посетилаца јавних скупова 
-  манифестација и концерата које организује Наручилац. 
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➢ Обезбеђење објекта, имовине и пословања подразумева физичко-техничко и 
противпожарно обезбеђење манифестација јавних скупова - концерата у време 
одржавања манифестација oд:  
• недозвољеног приступа у простор  објекта који се обезбеђује;  
• изношења, односно отуђења и неовлашћеног коришћења штићених предмета;  
• уношења оружја, експлозивних, радиоактивних и других опасних предмета и 
материја у и око простора објекта – простора у коме се одржава јавни скуп; 

 ➢ Предузимање проактивних и реактивних мера заштите за несметано одвијање 
пословних процеса и у циљу спречавања штетних догађаја; 

➢ Предузимање реактивних мера заштите у случају откривања кривичног дела или 
других негативних појава у вези с безбедношћу (обавештење полиције, руководиоца 
Наручиоца, директора Наручиоца и сл.).  

➢ Обављање предметних послова у складу са Законом, домаћим и међународним 
стандардима за предметну услугу.  

➢ Обављање других послова из области обезбеђења лица, објеката и опреме у 
складу са законом, домаћим и међународним прописима који регулишу ову област и 
стандардима за предметну услугу.  
 
Противпожарно обезбеђење које подразумева: 

➢ Оспособљеност за руковање апаратима, уређајима и средствима за гашење 
пожара; 

➢ Предузимање проактивних мера заштите у циљу спречавања да се пожар догоди 
у и око простора објекта – простора у коме се одржава јавни скуп;   

➢ Предузимање реактивних мера заштите у циљу спречавања настанка штетних 
последица од пожара на запослене, извођаче, посетиоце и друга лица (која бораве у 
објекту), имовину и пословање;  

➢ Обавештавање најближе ватрогасне јединице и руководиоца објекта о избијању 
пожара и учешће у гашењу и отклањању последица пожара;  

➢ Обављање других послова из области заштите од пожара у складу са законом,  
домаћим и међународним прописима који регулишу ову област и стандардима за 
предметну услугу. 
 
Понуђач мора да испуњава следеће услове: 

➢ Да поседује одговарајућу лиценцу за обављање делатности прописано Законом 
о приватном обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018), коју треба 
да достави приликом подношења понуде. 
 
Извршиоци које Понуђач ангажује морају да имају:  

➢ Лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења, која се издаје физичком лицу 
у складу са Законом, за сва лица,  

➢ Уверење о положеном стручном испиту за послове заштите од пожара за најмање 
два лица.  
 
Услуга подразумева и израду оквирно шест елабората за шест догађаја – јавних скупова 
који укупно трају девет дана, односно обезбеђење за девет дана концерата – 
манифестација.  
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Ангажовани извршиоци за време вршења услуге морају да носе униформу са уочљивом 
ознаком радника обезбеђења. Понуђач мора да поседује минимум 2 мобилна телефона, 
који ће бити на располагању ангажованим извршиоцима. 
Понуђач мора да поседује један детектор метала, који ће бити на располагању 
ангажованим извршиоцима. 
Понуђач мора да поседује бар два бежична комуникатора, која ће бити на располагању 
ангажованим извршиоцима. 
Понуђач је у обавези да за сваки јавни скуп – концерт, изради елаборат (план, пројекат) 
физичко-техничке заштите у складу са Законом и прописима који регулишу ову област за 
сваку услугу коју врши и то достави наручиоцу, најмање седам дана пре почетка 
извршења услуге. 
Понуђач је у обавези да након потписивања уговора достави податке о лицу (име, 
презиме, звање и бр. телефона представника понуђача) које је задужено за сарадњу са 
одговорним лицем Наручиоца. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКО – ТЕХНИЧКОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ЈАВНИХ СКУПОВА И КОНЦЕРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА  – НАБАВКА 10/23 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  Услуге физичко – техничког и противпожарног обезбеђења 

јавних скупова и концерата 

Укупна цена без ПДВ-а:  

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок и начин плаћања: (Сукцесивно за стварно реализоване 

услуге) најмање осам дана од дана достављања исправног 

рачуна и записника верификованог од стране овлашћеног 

лица Научиоца и не дужем од 45 дана. 

 

Рок важења понуде:  

(Не може бити краћи од 30 дана) 

 

Рок извршења услуге: Оквирно у периоду 01.05 – 

30.09.2023. године.  односно по 

захтеву Наручиоца - Крајњи рок 

30.09.2023. године.  

Место извршења услуге:  Сокобања, Летња позорница „Врело“ 

у Сокобањи односно друга локација 

у Сокобањи по захтеву Наручиоца. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:  

Предмет ЈН 

Назив Услуге: 

 

Број 
(количина) 
услуга  

Дан / јавни 
скуп 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена  

без ПДВ-а  

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5(2x3) 6 (2x4) 

Услуга физ. тех. 
обез. и пп. 
заштите јавних 
скупова, 
концерата – по 
дану 

 

9 

    

Израда 

елабората 

догађаја 

 

6 

    

 

УКУПНО: 

  

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:  

• у колону 3 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;  

• у колону 4 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, по свакој траженој 
предметној услузи; 

• у колону 5 уписати укупну цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену 
без ПДВ-а, наведену у колони 3, са траженим количинама у колони 2, дакле 2x3;  

• у колону 6 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваку тражену предметну 
услугу и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4) са 
траженим количинама (које су наведене у колони 2), дакле 2x4; На крају уписати укупну 
цену предмета набавке без и са ПДВ-ом.  
 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 


