
Опис и спецификације предмета, услови испоруке или извршења 

Услуга физичко техничког обезбеђења споменика Стефану Немањи обухвата: 

- предузимање свих потребних и прописаних мера заштите од свих оштећења 

скулптуралне композиције посвећене Стефану Немањи (у даљем тексту штићени 

објекат), на пример: исписивања графита, ломљења, крађе делова споменика; 

- приправност на инцеденте, односно спремност да се у сваком тренутку и у свим 

условима пружи заштита штићеном објекту; 

- правовремено издавање упозорења лицу које својим понашањем или 

пропуштањем дужне радње може угрозити своју безбедност, безбедност других 

или изазвати оштећење или уништење штићеног објекта; 

- ефикасност у смислу оспособљености свих непосредних службеника обезбеђења 

да брзо реагују на дејство или покушај оштећења штићеног објекта, као и 

предузимање мера за отклањање последица; 

- привремено задржавање лица које је у покушају вршења кривичног дела и тежих 

прекршаја који се односе на штићени објекат, до доласка надлежних органа; 

- предузимање превентивних мера у случају откривања кривичног дела 

(обавештење контролног центра привредног субјекта, полиције, одговорног лица 

Корисника услуга обезбеђења); 

- поступање у складу са овлашћењима службеника обезбеђења у складу са 

Законом о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС“, бр. 104/13, 42/15 и 

87/2018), односно овлашћењима из члана 46. став 1. тачка 1, 5. и тачка 6, 

подтачка 2. наведеног Закона, тј. да изда упозорење или наређење лицу или 

забрани лицу приступ штићеном објекту, привремено задржи лице и употреби 

физичку снагу у складу са чланом 52. предметног Закона; 

- пружање прве помоћи посетиоцима у складу са Законом о безбедности и 

здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/2017-др. закон) и 

Законом о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС“, бр. 104/13, 42/15 и 

87/2018); 

- сарадњу са свим инспекцијским службама при интервенцијама истих; 

 

Место извршења услуге: локација на којој је постављена скулптурална композиција 

посвећена Стефану Немањи, Савски трг, Београд. 

 

Период извршења услуге: Привредни субјект је дужан да почне извршење услуге дана 

13.06.2021. године и услуге пружа у континуитету десет месеци, у свему према 

техничкој спецификацији. 

 

Рад се обавља свакодневно и континуирано, 24 сата дневно (у сменама од по осам 

часова) на локацији штићеног објекта, 7 дана у недељи, укључујући и државне 

празнике. 

Минимални број извршилаца услуге обезбеђења је по 2 извршиоца истовремено у 

свакој смени. 

 

Привредни субјекат је у обавези да обезбеди оспособљеност запослених за безбедан и 

здрав рад у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, бр. 

101/05, 91/15 и 113/2017-др. закон) и да поседује Контролни центар са организованим 

дежурством током 24 сата, у складу са чланом 44. Закона о приватном обезбеђењу („Сл. 

Гласник РС“, бр. 104/13, 42/15 и 87/2018). 



Контролни центар мора имати: 

1) организовано дежурство током 24 часа од најмање једног оператера Контролног 

центра 

2) патролни тим за интервенцију током 24 часа од најмање два службеника 

приватног обезбеђења 

3) писане процедуре за обављање послова за сваки штићени објекат. 

 


