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Израда акта о процени ризика у заштити лица имовине и пословања јединице локалне самоуправе Општина Куршумлија

Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања урадити на основу Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник рс", број 104/13), Уредбе о ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите („Сл. гласник рс“, бр.98/2016) и важећег стандарда СРПС А.Л2.003:2017.
Приликом израде акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања примењује се важећи стандард СРПС А.Л2.003:2017 у коме је дефинисна методологија за израду процене ризика према следећим групама ризика и то ризика од: 
	општих пословних активности, 

по безбедност и  здравље на раду, 
правни ризици 
	од противправног деловања,
од пожара,
од елементарних непогода и других несрећа,
од експлозија,
од неусаглашености са стандардима,
по животну средину,
	у управљању људским ресурсима,
у области информационо – комуникационо  телекомуникационих (икт) система.
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УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а: 


ИЗНОС ПДВ-а:


УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом:

* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити печатом.

Рок важења понуде 		 ________________________дана. (минимум 30 дана) УПИСАТИ

Рок плаћања: 	___________________календарских дана (не краће од  15 нити дуже од 45 календарских дана) од пријема исправног рачуна по сукцесивно  извршеној услузи.

Рок израде:	__________________ календарских дана (Рок  је најдуже 45 /четрдесетпет/ календарских дана од  дана обостраног потписивања уговора)

Напомена:   
-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Саставни део обрасца понуде је техничка спецификације.
- Наручилац није обавезан да изврши све услуге које су предмет уговора, уколико се покаже да су му годишње потребе мање.



                                      Датум	                                М. П.                	Понуђач
                          __________________                                              _____________________





