
 
 
Наручилац: Природњачки музеј, Његошева 51, Београд 
 
Број набавке: 8/1218/2022 
Датум: 17.10.2022. године 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде 
 
 
 
Природњачки музеј, на основу члана 27. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама (''Сл. 

гласник РС'', број 91/19), спроводи поступак набавке, на који наручилац није обавезан да 
примењује одредбе Закона о јавним набавкама. 

 
У складу са наведеним, Природњачки музеј, позива Вас да поднесете понуду за набавку 

услуга – Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита за објекте Природњачког 
музеја. 

 
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда, а елемент 

критеријума најнижа понуђена цена. 
 
Понуду доставити скениране и оверене на електронску адресу: 

svjetlana.davidovic@nhmbeo.rs 
  
 
Рок за достављање понуда је 4.11. 2022. -14.11.2022. године. 
 
Контакт особа за додатне информације је Свјетлана Давидовић, секретар музеја. 
 
 
 
 

 Директор Природњачког музеја 
 
 

Славко Спасић 
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24.10.2022 
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ВРСТА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, ПЕРИОД ПРУЖАЊА УСЛУГА, МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 
Врста и опис услуге: Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита у објектима 

Природњачког музеја 
 
1) Врста услуге (предмет): физичко обезбеђење и противпожарна заштита објеката и имовине која је 

поверена Извршиоцу услуге, у Његошевој 51 и Галерији на Калемегдану, током 24 часа, у складу са важећим 
прописима за пружање те врсте услуга. 

Структура објеката:  
- Подрум+Приземље+Први спрат+Поткровље зграде у Његошевој 51, површина око 803 м². 
- Подрум+Први спрат+Други спрат (котларница и депо са збиркама) друге зграде у Кнегиње Зорке 57, 

површина око 792,15 м². 
-Површина Галерије на Калемегдану, Мали Калемегдан 5, око 180 м². 
 
 
2) Место извршења: Природњачки музеј, Његошева 51 и Галерија на Калемегдану, Мали Калемегдан 

5, Београд. 
 
3) Време пружања услуга:  у складу са понудом: 1.1.2023 - 31.10.2023.  
Понуђач се обавезује да ће Наручиоцу пружати предметну услугу свакодневно, у времену од 00:00 

– 24:00 сата, у сменском режиму рада са извршиоцем (осам извршиоца), по смени, а све према  захтевима 
Наручиоца из дате Спецификације услуга; 

 
4) Извршиоци услуге  
Наручилац захтева од Извршиоца услуге да даном ступања на снагу уговора достави списак 

извршилаца који ће бити ангажовани у пословним просторијама наручиоца, на пословима који су предмет 
јавне набавке са следећим документима (у виду неоверених копија) за сваког извршиоца, односно да има у 
радном односу на одређено или неодређено време минимум 8 (осам) лица запослених на пословима 
службеника обезбеђења која су пријављена на обавезно социјално осигурање и која имају: 

Важећа Решења Министарства унутрашњих послова о издавању лиценце за вршење послова приватног 
обезбеђења, за основне послове приватног обезбеђења у складу са чланом 9. став 1. тачка 2) и чланом 11. 
Закона о приватном обезбеђењу, за правно лице и за ангажоване извршиоце; 

Службену легитимацију издату од стране Министарства унутрашњих послова; 
Важеће уверење о положеном стручном испиту из области противпожарне заштите у складу са 

важећим прописима, издато од надлежног органа Министарства унутрашњих послова; 
Образац М или други одговарајући образац пријаве на обавезно социјално осигурање; 
Уколико у току трајања уговора дође до замене одређених извршилаца, Понуђач је у обавези да и за те 

извршиоце достави наведену документацију; 
Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених услуга. 
 
5) Начин обезбеђења гаранције квалитета је оригинал бланко соло меница за добро извршење 

посла. 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
Задатак пружаоца услуге физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите јесте заштита 

запослених, посетилаца, имовине, културних добара и предметног објекта од могућности отуђивања или 
оштећења предмета и имовине, те од повређивања и недоличног понашања посетилаца, нарушавања 
правила понашања својствених објектима културе (непримерено гласан говор, уношење хране и пића, 
неадекватно облачење, физички контак са експонатима), као и предузимање превентивних мера заштите 
од пожара, у складу са Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - 
др. закон). 

Сви извршиоци коју буду радили на објекту ће проћи обуку за руковање противпожарном 
централом, противпровалним системом и обуку за коришћење видео надзора, које ће организовати 



наручилац у договору са предузећем које је инсталирало опрему. 
Задатак непосредног извршиоца је да чува изложене предмете и опрему у објекту и да 

контролише да нико неовлашћен не улази у објекат, као и да обилази објекат споља и изнутра, свака два 
сата и да то евидентира у Књизи дежурстава. Од пружаоца услуга физичког обезбеђења очекује се 
спровођење свих мера предвиђених овом спецификацијом. 

Услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите, која је предмет ове јавне 
небавке, обухвата обезбеђење објеката Природњачког музеја и то: 

 
Услуга физичко - техничког обезбеђења 
У оквиру услуга физичког обезбеђења, понуђеч је дужан да обезбеди: 
- заштиту од оштећења и различитих облика отуђивања културних добара и мобилијара, те 

заштиту ентеријера и екстеријера објекта; 
- превентивну заштиту посетилаца и пружање прве помоћи посетиоцима; 
- сарадњу са свим инспекцијским службама при интервенцијама истих; 
- предузимање превентивних мера у случају откривања кривичног дела или других појава које су у 

вези са целокупном безбедношћу (обавештавање оперативног центра, полиције и одговорног лица 
корисника услуге обезбеђења). 

 
Услуга противпожарне заштите 
У оквиру услуга противпожарне заштите понуђач је дужан да обезбеди: 
- оспособљеност непосредних извршилаца за руковање апаратима, другим уређајима и 

средствима за гашење пожара, као и противпожарном централом; 
- предузимање свих превентивних мера у циљу сузбијања могућности настанака пожара, као што 

су: 
контрола простора и објекта, као и прилаза апаратима за гашење пожара у  објекту; налагање 

отклањања запаљивог материјала на безбедну удаљеност од грејних тела; контрола и спровођење 
забране употребе решоа, грејалица и других електричних апарата и уређаја чија намена није предвиђена у 
објекту, а за које није дата сагласност за коришћење; контрола искључења електричних уређаја, светла и 
остале коришћене опреме у објекту; свакодневна визуелна контрола исправности апарата за гашење 
пожара и размештај апарата у објекту према плану и провера исправности противпожарне централе; 
обавештавање најближе ватрогасне јединице надлежног органа за унутрашње послове, као и одговорног 
лица корисника услуге о избијању пожара, учешће у гашењу почетних пожара и отклањање последица 
пожара; обављање других послова из области превентивне заштите од пожара. 

 
Пружалац услуга је у обавези да: 
- за све ангажоване извршиоце обезбеди једнообразну одећу – униформу, као и осталу неопходну 

опрему за рад, све искључиво о свом трошку; 
- обезбеди да непосредни извршиоци услуге која је предмет набавке обилазе, у интервалима од 2 

сата током 24 сата, простор који обезбеђују и у писаној форми у Књизи дежурстава, констатују уочено, 
односно затечено стање; 

- обезбеди да непосредни извршиоци услуге која је предмет набавке имају константну сарадњу са 
органима безбедности, а нарочито у ситуацијама угрожене безбедносне у објекту који обезбеђују; 

- има сталну сарадњу са овлашћеним лицем које је решењем постављено од стране корисника 
услуга; 

- поступа у складу са примедбама и захтевима корисника у погледу начина обављања посла и 
поштовање уобичајених правила понашања у објекту; 

- о посетама, а посебно о обиласцима инспекцијских органа (Министарства унутрашњих послова 
и других), воде прецизну евиденцију и одмах информишу овлашћено лице Наручиоца. 

 
Пре подношења понуде, овлашћеним представницима понуђача је омогућено да изврше увид и 

непосредан преглед објекта и стекну увид у све информације неопходне за припрему понуде. 
 
 
 
 
 



 
 
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА: 
 
1) Да не постоје основи за исључење предвиђени чланом 111. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“, број 91/19); 
2) У складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/19), 

понуђач мора да има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке - Решење 
Министарства унутрашњих послова, којим се правном лицу издаје лиценца за вршење послова физичко-
техничког обезбеђења заштите лица и имовине и одржавања реда на спортским приредбама, јавним 
скуповима и другим местима окупљања грађана, сходно одредбама Закона о приватном обезбеђењу 
(„Сл.гласник РС“, бр. 104/13, 42/15) или Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите без 
оружја (измена Закона о приватном обезбеђењу („Сл.гласник РС“, бр. 104/13, 42/15 и 87/18)). 

3) У складу са чланом 117. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/19), понуђач мора 
да поседује важећи Сертификат SRPS ISO 9001 или ISO 9001. 

 
Понуђач ће, уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија, бити у обавези, да пре 

закључења уговора, за свако радно ангажовано лице на пружању услуга које су предмет ове јавне 
набавке, достави следећу документацију: 

- уверење надлежног суда да против радника није покренута истрага, нити подигнута оптужница 
и да се против радника не води кривични поступак за кривична дела за које се гони по службеној 
дужности; 

- уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара, издато од надлежног 
Министарства унутрашњих послова, сходно члану 55. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 
111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - др. закон); 

- уверење да радник није прекршајно кажњаван (за прекршај јавног реда и мира за који је прописана 
казна затвора или прекршај утврђен одредбама Закона о јавном реду и миру); 

- уверење да се против радника не води прекршајни поступак за прекршај јавног реда и мира за 
који је прописана казна затвора или прекршај утврђен одредбама Закона о јавном реду и миру. 

 
Испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта доказује се изјавом о 

испуњености критеријума за квалитативни избор, а наручилац може пре доношења одлуке у 
поступку набавке, захтевати од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да 
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредносг субјекта, у року не 
краћем од 5 радних дана. 

 
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда, а елемент критеријума цена.  

Понудe са прилогом доставити електронским путем  на адресу: svjetlana.davidovic@nhmbeo.rs 
 
Рок за достављање понуда је:4.11.2022- 14.11.2022. године од 12 часова. 
 
Позив садржи:  
- образац понуде 
- образац структуре цене 
- образац Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор приврендог субјекта 
- модел уговора 
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