РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ДОЊИ ЖАБАР
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ДОЊИ ЖАБАР
Трг Младости–бр.2,76273Доњи Жабар,тел/факс:054/875-100,875-076,E-mail:s.orasje@teol.net

УГОВОР О ДАВАЊУ УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Закључен дана 12.02.2018.године у Доњем Жабару између:
1. Општине Доњи Жабар, коју заступа, Начелник општине, Никола Ђокановић, као
Корисника (у даљем тексту: корисник), с једне стране, и
2.“Sector Security“d.o.o. Banja Luka, PJ Brčko, заступаног по директору Цвијетину Томићу
као Даваоца услуга ( у даљем тексту: Давалац услуга).
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање услуга физичко-техничког обезбеђења објеката,
утврђивање предмета заштите, начина заштите, цене и начина плаћања, те других питања у
вези обезбеђења имовине –објеката у власништву корисника.
Уговорне стране су сагласне да су аларми и сва пратећа опрема власништво
општине Доњи Жабар, које је општина Доњи Жабар дужна одржавати о свом трошку а на
захтев и у складу са упутствима Даваоца услуга.
Члан 2.
Давалац услуга се обавезује вршити стално физичко-техничко обезбеђење објеката
Корисника услуга и то:
1.зграда општине на адреси Трг Младости бр.2, Доњи Жабар,
2.зграда (стара зграда општине) на адреси Трг Младости бр.1, Доњи Жабар,
3. О.Ш. „Доњи Жабар“ у Доњем Жабару,
4. просторије ЈУ „Центар за социјални рад општине Доњи Жабар“.
Обезбеђење, у смислу овог уговора Давалац услуга ће обављати у времену када је
алармни систем активан односно.
Члан 3.
Под сталним физичко-техничком заштитом подразумева се надзор обејаката путем
техничких средстава заштите која су повезана са „DOC” (дежурно-оперативним центром)
смештеним у пословним просторијама Даваоца услуга у периоду кад је систем укључен.
По заштитом се подразумева:
1.заштита од провале,
2.заштита од крађе.
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Члан 4.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Обезбеђење се врши путем интервентне службе.
НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 5.
Давалац услуга се обавезује да ће мобилна интервентна екипа у моменту
активирања аларма, у што краћем временском року, изаћи на лице места и истовремено,
дежурни радник Даваоца услуга смештен у DOC-u ће путем електронских система
надгледати поменути објекат и координирати рад мобилне интервентне екипе.
Члан 6.
Давалац услуга се обавезује да ће по, регистрацији провале или било каквог
неовлаштеног покрета у објекту, одмах предузети следеће радње:
-

упутити на место догађаја мобилну интервентну екипу,
задржати затечене могуће починиоце,
обавестити најближу полицијску станицу,
сачувати материјалне доказе,
чувати објекат до доласка полиције,
обавестити дежурну службу хитне медицинске помоћи, ако се за то укаже
потреба,
обавестити надлежну контакт особу Корисника услуга ( Начелника општине)
одмах након интервенције или почетком радног времена.

Члан 7.
Давалац услуга се обавезује да ће уговорену услугу физичко-техничког обезбеђења
имовине и лица пружити по правилима службе и у складу са одредбама овог уговора и
важећим законским прописима.
Члан 8.
Давалац услуга се обавезује да ће његова служба обезбеђења бити видно обележена
ознакама Даваоца услуга на интервентном возилу и униформама коју обавезно носе
радници обезбеђења.
Члан 9.
Корисник услуга се обавезује да ће Даваоцу услуга дати истините информације о
грађевинским, архитектонским, инсталационим и другим особинама објекта, придржавати
се упута, савета и сугестија Даваоца услуга, а све због повећања степена сигурности
имовине која се штити.
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 10.
Корисник услуга се обавезује да Давоцу услуга плаћа месечно, на име надоканде за
извршене услуге, износ од 30,00КМ без ПДВ-а за један објекат, што укупно на месечном
нивоу за све објекте износи 140,40КМ са ПДВ-ом, на основу фактуре Давоца услуге.
Укупна вредност уговора за цео уговорни период, од 01.01.2018.-31.12.2018.године
износи 1684,80КМ са ПДВ-ом ( 1.440,00КМ).
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Давалац услуге се обавезује да услуге плаћа месечно у року од 30(тридесет) дана од
дана достављања фактуре за претходни месец.
Члан 11.
Свака уговорна страна може отказати овај уговор достављањем отказа у писаној
форми другој страни, са отказним роком од 30 (тридесет) дана.
Члан 12.
Све могуће спорове из уговора уговорне стране ће решавати споразумно а у
супротном уговарају надлежност Окружног привредног суда у Добоју.
Члан 13.
Овај уговор је састављен у 4 (четири) примерка, од којих Давалац задржава 1(један)
примерак, а Корисник услуга 3(три) примерка.
Број: 02-404-6/18
Општина Доњи Жабар
Начелник општине
Никола Ђокановић, с.р.
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Број:
“Sector Security“d.o.o. Banja Lukа, ПЈ Брчко
директор: Цвијетин Томић

