
 
 
„Дом здравља Кикинда“ 
Дел. број:01-53/23 
Датум: 20.05.2022. године 
Кикинда 
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
(Друштвене и друге посебне услуге(чл. 75. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 91/19)) 
Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката и имовине  

Дел.број 01-53/23 
 
 

Назив наручиоца: Дом здравља Кикинда 
Адреса: Кикинда,Краља Петра I бр.106 
Електронска пошта: dzkikinda@dzki.rs 
 
Опис предмета набавке: Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката и 
имовине Наручиоца на  следећим локацијама: 
-Амбуланта медицине рада , Угао Чанадска – Генерала   Драпшина 68, Кикинда  
-Динспанзер за жене, Угао Чанадска – Генерала Драпшина 68,  Кикинда 
-Амбуланта   II здравствене станице: Светосавска 53, Кикинда 
- Амбуланта  III здравствене станице; Стерије Поповића бб,   Кикинда  

-Здравствена амбуланта 1,Краља Петра I  бр.106 ,Кикинда 
-Здравствена амбуланта за предшколску и школску децу,Краља Петра I  бр.77-79,Кикинда 
-Амбуланта „Колибри“,Раде Трнића 17,Кикинда 
-Амбуланта „Мики“,Светосавска бр.105,Кикинда  
Период вршења услуге : до 31.12.2022.године 

 
Спецификација услуга : 

Наручилац захтева од Пружаоца услуга: 
 да пружи услуге квалитетно, према професионалним правилима струке 

предвиђених за ову врсту услуга, у складу са прописима, пословним обичајима и 
добром праксом; 

 да у периоду трајања уговора увек има довољан број лица и опреме за извршење 
услуга; 

 да за време пружања услуга извршава захтеве овлашћеног лица Наручиоца, који се 
односе на те услуге;  

 да предметне услуге извршава савесно, да се према имовини Наручиоца опходи са 
пажњом доброг домаћина; 

да накнади штету коју приликом извршења предмета јавне набавке причини својом 
кривицом. 
 
 



Услови за учешће у поступку: 
 

-Понуђач мора да поседује важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке (чл. 115. ст. 2. Закона о јавним набавкама ), односно да има 
важећу лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и 
одржавања реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања 
грађана, издату од стране Министарства унутрашњих послова Републике Србије сагласно 
одредбама Закона о приватном обезбеђењу (''Службени гласник РС'' бр. 104/13, 42/15и 
87/18). 
Понуђач је у обавези да уз понуду достави неоверену фотокопију важеће лиценце. 
 
Понуђач мора да поседује следећи технички и стручни капацитет:   
 
1) да поседује кадровски(стручни) капацитет:  
 да понуђач има најмање 25 запослених са издатим службеним легитимацијама 
МУП-а за вршење послова службеника обезбеђења. 
Доказ : Понуђач је дужан да за најмање 25 запослених достави службене легитимације, издате 
од стране МУП-а, и копије М образаца или другог одговарајућег документа. 
 
 да има најмање 5 радника који поседују потврде за ношење оружја LF2 који су у 
радном односу. 
Доказ:М образци 5 радника са положеним испитима за оружје, копије LF2. 
2) да поседује технички капацитет  
 да  понуђач поседује минимум 3 возила 
Доказ : копије саобраћајних и уговора о закупу или подзакупу (уколико возило није у 
власништву понуђача). 
 
  
 да поседује минимум 1 контролно оперативни центар, сертификован од стране 
Привредне коморе Србије, који ради 24 сата 365 дана годишње,  за обезбеђење 
стационарних објеката са патролним тимом, који се налази у пословним просторијама на 
територији града Кикинде,  
Доказ: Копија извештаја о контролисању не старија од годину дана Привредне коморе Србије са 
подацима о клијенту и локацијом територије које се тражи Контролни центар и Копија 
сертификата Манаџмент из контролног центра – обезбеђење стационарних објеката и 
обезбеђење патролним тимовима. 
 
 да поседује радио везу функционалног радио система са зоном покривања 
територије града Кикинде, 1 фиксна радио станица, минимум 5 ручних радио станица, 
минимум 1 колску радио станицу,   
Доказ: Копија дозволе РАТЕЛА за коришћење радио фреквенције на територији где се налазе 
штићени објекти, лица и имовина, копије дозвола за фиксну радио станицу, 5 ручних и једну 
колску радио станицу. 
 
3) да поседује пословни капацитет 
-Да поседује важеће сертификате  Привредне коморе Србије, SRPS А.L2.002 или 
одговарајући, из области контролисања за: 
• Физичку заштиту објеката, 



• Физичку заштиту лица, 
• Физичку заштиту јавних скупова, 
• Противпожарну заштиту, 
• Менаџмент из контролног центра обезбеђењем стационарних објеката, 
• Менаџмент из контролног центра обезбеђење патролним тимовима,  
 
-Да  поседује важеће имплементиране акредитоване сертификате: 
 
 SRPS ISO 9001(систем менаџмента квалитета) или одговарајући, 
 SRPS ISO 14001 (систем управљања заштитом животне средине) или одговарајући, 
 SRPS OHSAS 18001 (систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду) 
или одговарајући, 
 SRPS ISO/IEC 27001 (систем менаџмента безбедношћу информација) или 
одговарајући. 
- Да поседује Лиценцу за процену ризика у обезбеђењу лица и објеката. 
 
Доказ :  Копије важећих сертификата 
 
НСТЈ ознака за место пружања услуга: RS124 Севернобанатски регион 
CPV: 79710000-4 Услуге обезбеђења 
Рок за подношење понуда: 30.05.2022. године до 10 часова. 
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда  
 
 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 Назив услуге 
Цена услуге за 
један месец без 
ПДВ-а : 

Цена услуге за 
један месец са 
ПДВ-ом : 

1. 2.   

1 

Услуга физичко-техничког обезбеђења 
пословних објеката и имовине Наручиоца на  
следећим локацијама: 
-Амбуланта медицине рада , Угао Чанадска – 
Генерала   Драпшина 68, Кикинда  
-Динспанзер за жене, Угао Чанадска – Генерала 
Драпшина 68,  Кикинда 
-Амбуланта   II здравствене станице: Светосавска 
53, Кикинда 
- Амбуланта  III здравствене станице; Стерије 
Поповића бб,   Кикинда 

-Здравствена амбуланта 1,Краља Петра I  бр.106 
,Кикинда 
-Здравствена амбуланта за предшколску и 
школску децу,Краља Петра I  бр.77-79,Кикинда 
-Амбуланта „Колибри“,Раде Трнића 17,Кикинда 

  



-Амбуланта „Мики“,Светосавска бр.105,Кикинда . 
Потребно обезбеђење током 24сата је минимално 
8 сати са минимално 4 обиласка по 
смени,патролирање 24 сата патролним тимом. 
Период вршења услуге : до 31.12.2022.године 
Оптималан број ангажованих  запослених лица  
минимално 8 

    

 
Укупна вредност за период 01.06.2022.-
31.12.2022.године без ПДВа 
 

  

                                          ПДВ:                                                   

 
Укупна вредност за период 01.06.2022.-
31.12.2022.године са ПДВом 
 

  

 
 
 
 
 
 



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) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

подаци о подизвођачу: 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

подаци о учесницима зај.понуде: 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача. 
 
 
 



   Понуду доставити електронским путем на адресу 
 dzkikinda@dzki.rs  или 
   Поштом  у затвореној коверти  , са назнаком: 
Понуда за набавку услуга : Услуга физичко-техничког обезбеђења пословних објеката 
и имовине - НЕ ОТВАРАТИ ,на  адресу Кикинда,Краља Петра I бр.106. 
На  полеђини навести  назив и адресу понуђача. 
● Лично у затвореној коверти са назнаком броја набавке на адресу Кикинда,Краља Петра I 
бр.106. 


