
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

1) Услуге физичког обезбеђења и противпожарне заштите обухватају: 

• заштиту имовине и културних добара у  објектима Музеја града Београда од 

могућности отуђивања и оштећења, 

• заштиту запослених и посетилаца од  повређивања и недоличног понашања 

посетилаца,  

• спречавање нарушавања правила понашања својствених објектима културе 

(вођење рачуна о евентуалној буци у објекту-непримерено гласан говор, 

уношење хране и пића, неадекватно облачење, физички контакт са 

експонатима), као и 

• предузимање превентивних мера заштите од пожара и мера заштите од пожара, 

у складу са  Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр.111/09) и  

важећим Правилником  о противпожарној заштити Музеја града Београда. 

Услуге физичког обезбеђења и противпожарне заштите које су предмет ове јавне 

набавке обухватају заштиту следећих објеката и локација у саставу Музеја града 

Београда: 

1. Управнa зградa Музеја града Београда, Змај Јовина 1 

2. Музеј Иве Андрића, Андрићев венац 8  

3. Музеј Томе Росандића, Љубе Јовановића 3 

4. Легат Гашпаровић, Персиде Миленковић 12 

5. Збирка икона Секулић, Узун Миркова 5 

6. Завичајни музеј Земуна, Главна 9 

7. Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8 

8. Музеј Паје Јовановића, Краља Милана 21/IV 

9. Објекат Музеја града Београда у улици Ресавској 40б и 

10. Археолошко налазиште ''Бело брдо'' у Винчи, ул. Бело брдо 17. 

Ближи подаци везани за пружање предметних услуга за наведене објекте, дати су у 

делу Техничке карактеристике услуга физичког обезбеђења и противпожарне заштите у 

објектима Музеја града Београда и за археолошко налазиште ''Бело брдо'' у Винчи, за 

период од годину дана . 

Пре подношења понуде овлашћеним представницима потенцијалних понуђача је 

омогућено да посете локације везане  за предмет јавне набавке и на тај начин изврше 

увид и непосредан преглед објеката, односно имовине Наручиоца која је предмет јавне 

набавке и стекну увид у све информације неопходне за припрему понуде. 

Особа за контакт је Владимир Пантелић, руководилац техничке службе и физичко-

техничког обезбеђења Музеја града Београда, (телефон број: 011/ 2630 825). 

1. Услуга физичког обезбеђења обухвата: 

1) предузимање свих потребних и прописаних мера заштите лица и имовине у објекту 

или простору који се  обезбеђује; 

2)  познавање и руковање  системима техничке заштите у објектима или простору који 

се обезбеђује; 



3)  контрола уласка и изласка лица и предмета, у објекту или простору који се 

обезбеђује и вођење  одговарајућих евиденција; 

4)  провера идентитета лица које улази или излази из објекта или простора који се 

обезбеђује; 

5)   забрана улаза и приступа неовлашћеним лицима  у објекат или простор који се 

обезбеђује; 

6)  издавање наредбе лицу да се удаљи из објекта или простора који се обезбеђује, ако 

се лице ту неовлашћено налази; 

7) издавање упозорења лицу које својим понашањем или пропуштањем дужне радње 

може угрозити своју безбедност, безбедност других или изазвати оштећење или  

уништење имовине; 

8) спречавање свих активности и појава које могу угрозити несметано одвијање 

процеса рада у објекту или простору који се обезбеђује; 

9) спречавање неовлашћеног уношења оружја и других опасних предмета и материја; 

10) онемогућавање неовлашћеног уношења или изношења имовине из објекта или 

простора који се обезбеђује ( а у складу са правилима и прописима Наручиоца); 

11) предузимање превентивних мера заштите, а у складу са Законом о Физичком 

обезбеђењу ; 

12) привремено задржавање лица које је затечено у објекту или простору у вршењу 

кривичног дела и тежих прекршаја нарушавања јавног реда и мира, до доласка 

надлежних органа: 

13) употребу средстава принуде у објекту или простору који се обезбеђује у складу  са 

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

14) пружање прве помоћи посетиоцима у складу са Законом о заштити од пожара и 

Законом о безбедности и заштити здравља на раду ; 

15) поступање по упутствима овлашћеног лица Наручиоца у случају: 

• квара на водоводним или електро инсталацијама; 

• издавања резервних кључева;                                                                                                                                                   

• превентивних мера заштите од пожара; 

• квара лифта; 

• обиласка објекта или простора који се обезбеђује; 

• уношења и изношења опреме и друге робе у/из објекат/а или простор/а који се 

обезбеђује; 

16) поштовање основних начела рада: 

 



• приправност на инциденте, односно спремност да се у сваком тренутку, на 

сваком месту и у свим условима обаве послови дефинисани у овом поглављу 

конкурсне документације; 

• правовременост, односно предузимање одређених мера, радњи и поступака пре 

него што се испољи активност према штићеним лицима или имовини; 

• ефикасност у смислу оспособљености свих непосредних службеника обезбеђења 

да брзо реагују на дејство или покушај угрожавања, као и предузимање мера за 

отклањање последица. 

17) Заштиту запослених и посетилаца од повређивања и недоличног понашања  

18) Пружање прве помоћи посетиоцима у складу са Законом о заштити од пожара       

("Службени гласник РС" 111/09) 

19) Заштиту од оштећења културних добара, мобилијара и ентеријера у Музејима у 

саставу Корисника, заштита  екстеријера - исписивање графита  као и различити 

облици отуђивања имовине и  крађе; 

20) Сарадњу са свим инспекцијским службама при интервенцијама истих; 

21) Предузимање превентивних мера у случају откривања кривичног дела или других 

појава у вези целокупне  безбедности (обавештење оперативног центра изабраног 

понуђача, полиције, одговорног лица Корисника услуга обезбеђења); 

22) Обезбеђење уговореног режима и систем рада непосредних извршилаца обезбеђења 

у објектима, у складу са потребама и захтевима Наручиоца и стању објеката. 

У оквиру услуге противпожарне заштите, Пружалац услуга је дужан да обезбеди:  

1. Оспособљеност непосредних извршилаца услуга за руковање апаратима, другим 

уређајима и средствима за гашење пожара; 

2. Предузимање свих превентивних мера у циљу сузбијања могућности настанка 

пожара, као и обављање и других послова из области превентивне заштите од пожара, а 

све у складу са позитивним прописима. Свакодневни послови противпожарне заштите 

објеката и простора су: 

-контрола простора и објеката, као и прилаза хидрантима и апаратима за гашење 

пожара у објектима и налагање отклањања запаљивог материјала на безбедној 

удаљености од грејних тела (радијатора, електроинсталација и разводних ормара 

електричне енергије); 

-контролисање функционалности пожарних путева 

-контрола и спровођење забране држања и складиштења лако запаљивих материја,  

течности и гасова.  

-контрола и спровођење забране употребе решоа, грејалица и других електричних  



апарата и уређаја чија употреба није предвиђена у објектима, а за које није дата  

сагласност за коришћење и налагање уклањања истих из објекта 

 -контрола и надзор обављања радова у објектима у складу са упутствима за 

предузимање превентивних мера и мера заштите од пожара приликом обављања 

редовних послова и задатака  и уклањање запаљивих материјала; 

-контрола и надзор забране пушења и употребе отвореног пламена на недозвољеним 

местима и осталим просторима у којима је постављено упозорење о забрани пушења; 

-контрола и надзор извођења радова у објектима и спровођење забране извођења радова 

за које није издато одобрење, а посебно спровођење забране радова заваривања, резања, 

лемљења  и лепљења запаљивим лепковима за чије извођење није дата сагласност 

Корисника услуга;( у складу са Законом о заштити од пожара и Закона о безбедности и 

заштити здравља на раду ), 

-контрола искључења електричних уређаја, расвете и остале опреме у просторијама и 

екстеријеру објекта у нерадно време; 

-свакодневна визуелна контрола опремљености и исправности хидраната и визуелна 

контрола исправности и распоређеност и размештај ПП апарата у објектима, према 

шеми и распореду у оквиру Правила заштите од пожара ; 

-обилазак и констатовање пожарног стања, контрола исправности електроинсталација, 

утичница, прекидача, а посебно подних утичница, као и контрола обезбеђености 

разводних ормара електричне енергије у објектима; 

-послови ватрогасне страже за време одржавања манифестација у организацији 

Корисника услуга, у складу са Законом о заштити од пожара; 

-надзор и контрола спровођења мера заштите од пожара приликом извођења 

пиротехничких ефеката за време одржавања манифестација у организацији Корисника 

услуга. 

3. Обавештавање најближе ватрогасне јединице надлежног органа за унутрашње 

послове, оперативног центра као и руководиоца објекта и одговорног лица обезбеђења 

Kорисника услуга, (према списку достављеном од стране Корисника услуга приликом 

увођења у посао) о избијању пожара, учешће у гашењу почетних пожара и отклањање 

последица истих. 

Пружалац услуга је у обавези да: 

•без одлагања, а најкасније у року од 24 часа, од дана настанка промене у било којем од 

података које доказује, о тој промени писано обавести Корисника услуга (са предлогом 

мера за решавање промене), да је документује на прописан начин којим је 

документовао првобитно стање приликом подношења понуде; 

 



 •достави детаљан опис организације и система контроле рада Пружаоца услуга; 

•достави податке о лицу које је задужено за сарадњу, као и лицима запосленим на 

пословима обезбеђења у оквиру своје организације а распоређених у објектима Музеја 

града Београда (име, презиме, ЈМБГ, звање и број телефона), лиценцу за вршење 

основних послова службеника обезбеђења - без оружја (LF1) или Лиценцу за вршење 

специјалистичких послова службеника обезбеђења - са оружјем (LF2), за све радно 

ангажоване извршиоце уверење о положеном стручном испиту из области заштите од 

пожара издат од надлежног органа МУП,за сваког радника обезбеђења са распоредом 

рада у објектима Музеја града Београда. 

Изабрани понуђач коме буде додељен уговор - добављач мора  доставити Наручиоцу 

Лиценцу за вршење послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања 

реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана, 

у складу са Законом о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“, број 104/13 и 

42/15).  

•за све запослене - непосредне извршиоце услуге обезбеђења, једнообразне комплетне 

униформе, летње и зимске, са видно истакнутим амблемом на коме ће писати 

„обезбеђење“, на коју сагласност даје Корисник услуге, као и осталу неопходну 

заштитну одећу и обућу у складу са прописима о заштити на раду, прописима 

Безбедности и заштити здравља на раду, све искључиво о свом трошку; 

•обезбеди да се непосредни извршиоци услуге, која је предмет набавке придржавају 

свих прописаних мера из области Заштите и безбедности здравља на раду;  

•обезбеди да непосредни извршиоци услуге која је предмет набавке обилазе, у одређено 

време током 24 сата, у складу са специфичношћу сваког простора/објекта који 

обезбеђују и у писаној форми, констатују уочено, односно затечено стање, а на начин 

који је прецизно описан, за сваки појединачни објекат у делу Техничке карактеристике 

услуге – физичко обезбеђење и противпожарна заштита у објектима Музеја града 

Београда и за археолошко налазиште ''Бело брдо'' у Винчи, за период од годину дана   

има:  

• Оперативни центар са 24 - часовним дежурством који испуњава 

услове за успостављање телефонске везе (фиксне и мобилне) са 

извршиоцима ангажованим у објектима Корисника услуга и 

омогућава праћење стања у објектима у којима се врши физичко 

обезбеђење и противпожарна заштита, 

• интервентну групу која у случају потребе интервентно делује, 

• службене мобилне телефоне са претплатничким бројевима, за све 

објекте Музеја града Београда (за извршиоце ангажоване на 

пословима физичког обезбеђења и противпожарне заштите); 

• регистрована возила за надзор и контролу – минимум 2 возила; 

• обезбеди да запослени – непосредни извршиоци услуге која је 

предмет набавке, имају константну сарадњу са органима безбедности, 

а нарочито у периодима  угрожене безбедносне ситуације у објектима 

које обезбеђују;  



• обезбеди да запослени – непосредни извршиоци услуге која је 

предмет набавке, у случајевима нарушеног стања противпожарне 

безбедности обавесте ватрогасну службу, одговорна лица Корисника 

и свој оперативни центар  и приступе гашењу почетног пожара; 

• сопственим превозом излазе на терен;  

• током 24 сата врши обилазак својих запослених – непосредних 

извршилаца услуге по повереним им објектима, најмање једном у 

току смене од осам часова;  

• обезбеди да се непосредни извршиоци услуге која је предмет набавке 

мењају по сменама од осам радних часова; 

• има сталну сарадњу са овлашћеним лицем које је решењем 

постављено од стране Корисника услуга;  

• поступа у складу са  примедбама и захтевима Корисника услуга у 

погледу начина обављања посла и поштовање уобичајених правила 

понашања у објектима; 

• сваког првог у месецу, а за претходни месец, у виду писаног 

Извештаја, обавести Корисника услуга о безбедносном и  

противпожарном стању објеката који су предмет услуге. Извештај 

треба да садржи све релевантне податке о догађањима, 

манифестацијама, уласку – изласку материјала, културних добара, 

мобилијара у и из објекта који је предмет заштите, у складу са 

важећим Законом о културним добрима – „Службени  гласник РС“ 

71/94 односно да се из објекта ништа не може износити без адекватне 

документације оверене од стране одговорног лица Корисника услуга, 

да спречава изношење музејског материјала без пратеће 

документације и пријављује надлежним лицима Корисника услуга о 

кршењу ових правила без одлагања, у циљу спречавања истих; 

• да о посетама, а посебно о обиласцима  инспекцијских органа 

(Министарства унутрашњих послова и других), воде прецизну 

евиденцију и одмах информишу овлашћено лице Корисника услуга.  

• Да се предметне услуге врше стручно и квалитетно са пуном 

професионалном пажњом и у складу са правилима струке, уз стриктно 

поштовање законских прописа, стандарда и норматива који важе за 

ову врсту послова. 

Пружалац услуга је обавезан да за обављање послова ангажује службенике 

обезбеђења који поседују Лиценцу за вршење основних послова службеника 

обезбеђења - без оружја или Лиценцу за вршење специјалистичких послова 

службеника обезбеђења - са оружјем и имају положен стручни испит из области 

заштите од пожара и положен испит из прве помоћи. 

Радно време и дневни одмор службеника обезбеђења 

Рад се обавља свакодневно и континуирано,  24 сата дневно у свим објектима Музеја 

града Београда који су предмет ове јавне набавке, 7 (седам) дана у недељи, укључујући 

и државне празнике. 

Број службеника обезбеђења и распоред њиховог рада по сменама, за сваки објекат, 

утврђују Пружалац услуга и Наручилац. 



Пружалац услуга је обавезан да до 25-ог у месецу за наредни месец достави Наручиоцу 

распоред рада службеника обезбеђења по објектима који се обезбеђују, са њиховим 

именима и презименима. 

Пружалац услуга је обавезан да о свим изменама распореда рада службеника 

обезбеђења благовремено обавести Наручиоца писаним путем. 

Пружалац услуга је обавезан да омогући службенику обезбеђења остваривање права на 

одмор између два узастопна радна дана у складу са прописима којима се уређују радни 

односи 

Одговорност службеника обезбеђења и обавезе Пружаоца услуга: 

Службеник обезбеђења код кога се од стране интерне контроле Наручиоца уоче 

неправилности у раду (алкохолисаност, спавање на радном месту, непажња на раду, 

непридржавање предвиђених упутстава, итд.) не може више бити ангажован код 

Наручиоца на пословима из тач. 2) овог поглавља. 

Наручилац ће о уоченим неправилностима из претходног става сачинити записник и 

исти, потписан од стране овлашћеног лица Наручиоца и оверен печатом, доставити 

Пружаоцу услуга. 

Пружалац услуга је дужан да одмах, у току смене, замени службеника обезбеђења на 

чије поступање Наручилац има примедбе, другим службеником обезбеђења. 

Униформа службеника обезбеђења, опрема и спољни изглед службеника 

обезбеђења 

Службеник обезбеђења дужан је да: 

- носи униформу и користи ознаке службеника обезбеђења Пружаоца услуга, у 

складу са интерним актом Пружаоца услуге, којим је ближе утврђен изглед униформе 

коју носе службеници обезбеђења Пружаоца услуга и изглед и садржина знака (лого) 

који ће користити Пружалац услуга као сопствено обележје на униформи, возилима и 

објектима, а који је донет у складу са Правилником о боји и саставним деловима 

униформе службеника обезбеђења („Сл. гласник РС“, бр. 3/16); 

- носи мобилни телефон и, по потреби, други уређај радио везе; 

- носи  детектор метала, по потреби (најмање  један  детектор за метал по објекту 

који се обезбеђује, а на захтев Наручиоца услуга); 

Службеник обезбеђења мора изгледати уредно (ошишан, обријан, чист и др.) и мора 

одржавати хигијену на месту рада и непосредно око места рада у објекту или простору 

који се обезбеђује. 

Службеник обезбеђења мора приликом вршења послова из тачке 2) овог поглавља код 

себе имати легитимацију коју издаје Министарство унутрашњих послова, у складу са 

одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 104/13 и 42/15) и 



Правилника о садржини, изгледу и начину употребе легитимације службеника 

приватног обезбеђења („Сл. гласник РС“, бр. 3/16). 

Ознака припадности Пружаоцу услуга, знак (лого) и натпис „Обезбеђење“, односно 

„Security“ морају бити истакнути на видном делу униформе службеника обезбеђења. 

Службеник обезбеђења мора добро познавати обавезе на месту рада на којем је 

ангажован и у вршењу послова из тачке 2) овог поглавља мора се придржавати 

процедура и упутстава Наручиоца. 

Униформу, мобилни телефон, службено оружје и детекторе за метал обезбеђује 

Пружалац услуге о свом трошку. 

Пружалац услуга је дужан да на сваком месту рада службеника обезбеђења, у објекту 

или простору који се обезбеђује, обезбеди најмање 1 (један) мобилни телефон са 

претплатничким бројем, за потребе одвијања комуникације између ангажованих 

службеника обезбеђења и Наручиоца. 

Контрола рада службеника обезбеђења и достављање извештаја: 

Пружалац услуга је обавезан да врши редовну контролу рада службеника обезбеђења 

ангажованих код Наручиоца, обиласком службеника обезбеђења, од стране овлашћених 

лица Пружаоца услуга; 

Наручилац задржава право да сам изврши контролу рада службеника обезбеђења, 

ангажованих од стране Пружаоца услуга, без претходног обавештавања Пружаоца 

услуга о томе. 

Пружалац услуга је обавезан да сачињава редовне и ванредне писане и усмене 

извештаје о извршеној контроли и стању на објектима који се обезбеђују и исте 

доставља овлашћеном лицу Наручиоца. Динамику достављања извештаја утврђује 

Наручилац и исту доставља Пружаоцу услуга. 

Коордиација рада службеника обезбеђења: 

Пружалац услуга се обавезује да одреди лице које ће координирати рад службеника 

обезбеђења ангажованих код Наручиоца, сарађивати са овлашћеним лицем Наручиоца, 

као и поступати у складу са примедбама и захтевима овлашћеног лица Наручиоца у 

погледу начина обављања послова из тачке 2) овог поглавља. 

 

Наручилац задржава право да, у току важења уговора, према својим потребама, 

ангажује већи или мањи број службеника обезбеђења, као и реализује већи или 

мањи обим услуга, односно радних сати на које се службеници обезбеђења 

ангажују. 

Промена броја службеника обезбеђења или радних сати ни у ком случају не утиче на 

уговорене услове и уговорену цену. 



Захтев за промену броја службеника обезбеђења Наручилац ће достављати најмање 3 

(три) дана пре дана планиране промене њиховог редовног броја. 

На захтев Наручиоца, Пружалац услуга је дужан да у ванредним околностима, без 

одлагања, обезбеди додатни број службеника обезбеђења.Пружалац услуга има право 

на накнаду за ванредно ангажоване службенике обезбеђења у висини која је утврђена 

уговором. 

Обезбеђење услова и средстава за вршење услуга: 

Пружалац услуге је дужан да обезбеди услове и средства за вршење услуга које су 

предмет јавне набавке у складу са важећим стандардима и прописима којим се уређује 

област безбедности и здравља на раду. 

Контролни центар и тим за интервенцију по дојавном сигналу: 

Пружалац услуга мора имати Контролни центар са организованим дежурством током 

24 сата, у складу са одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 

104/13 и 42/15). 

Контролни центар мора бити опремљен техничким уређајима у складу са одредбама 

закона из претходног става ове тачке. 

Пружалац услуга мора имати и тим за интервенцију по дојавном сигналу од најмање 

два службеника обезбеђења, у складу са одредбама закона из става 1.ове тачке. 

Пружалац услуга је дужан да заштиту података прикупљених техничким уређајима 

Контролног центра врши у складу са одредбама закона из става 1.ове тачке. 

Приликом подношења понуде Понуђач је дужан да достави изјаву да има Контролни 

центар са организованим дежурством током 24 сата, као и тим за интервенцију по 

дојавном сигналу од најмање два службеника обезбеђења, у складу са одредбама 

Закона о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 104/13 и 42/15), дату према 

моделу Обрасца изјаве о Контролном центру и тиму за интервенцију по дојавном 

сигналу (Образац изјаве о Контролном центру и тиму за интервенцију по дојавном 

сигналу дат је у поглављу XI). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом. 

Заштита података 

Пружалац услуга је дужан да заштиту података који су прикупљени у вршењу послова 

физичке заштите лица и имовине, врши у складу са одредбама Закона о приватном 

обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 104/13 и 42/2015). 

Услуга противпожарне заштите: 

У оквиру услуге противпожарне заштите Пружалац услуга је у обавези да предметну 

услугу врши у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 

111/09) подзаконским општим актима, важећим стандардима квалитета и интерним 

актима Корисника услуга (Правилник о противпожарној заштити и други интерни акти, 



који  ће бити уручени изабраном понуђачу-Пружаоцу услуга приликом увођења у 

посао).  

Понуђач је дужан да у понуди као доказ испуњености додатних услова достави Списак 

извршилаца који ће бити ангажовани на пословима који су предмет јавне набавке, са 

следећим документима за сваког извршиоца:  

• лиценцу за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја (LF1) 

или Лиценцу за вршење  специјалистичких послова службеника обезбеђења - са 

оружјем (LF2), за све радно ангажоване извршиоце; 

• уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара издат од 

надлежног органа МУП; 

• потврду о курсу прве помоћи; 

• уверење суда да се не налазе под истрагом, против којих није покренута истрага, 

поднета оптужница, нити се води кривични поступак, Уверење надлежног суда 

да против извршиоца није покренута истрага, нити поднета оптужница, нити се 

води кривични поступак,за све радно ангажоване извршиоце; 

• М или адекватан образац пријаве Републичком фонду за пензијско и инвалидско 

осигурање из кога се види да је лице  радно ангажовано  код понуђача/члана 

заједничке понуде; 

• Важеће уверење издато од стране овлашћене здравствене установе - Службе 

медицине рада о здравственом (психо-физичком) стању извршиоца да је 

способан да обавља послове физичко-техничког обезбеђења и противпожарне 

заштите; 

• Уверење да су оспособљена за безбедан и здрав рад у складу са Законом о 

безбедности и здрављу на радуи 

• Полису осигурања од несрећног случаја за све запослене 

Ако у току реализације уговора о јавној набавци предметних услуга настане потреба 

Наручиоца за додатним обезбеђивањем објекта који оснивач повери Наручиоцу на 

коришћење, односно другим повећањима или смањењима броја места Наручиоца за 

које је неопходна предметна услуга, Наручилац ће писано о томе обавестити добављача 

и та околност се неће сматрати променом битних елемената уговора. 

3.5 Квалитет 

Услуга се пружа у складу са позитивним прописима којима је регулисана област 

обезбеђења. 

 

 

 

 

 

 



НАПОМЕНА НАРУЧИОЦА: 

Пре подношења понуде препоручује се увид на локацијама Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и 

датум: 

 

 

М.П. 

 

ПОНУЂАЧ 

(НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ) 

 

                    

____________________________________ 

(Име, презиме и потпис овлашћеног лица понуђача) 



 

Музеј града Београда је установа културе у чијем се саставу налази десет објеката и 

локација чије је физичко и противпожарно обезбеђење предмет ове набавке, а у којима 

су смештени: Управа, стручне службе, изложбени простори и депои за смештај 

културних добара.  

Објекти  у саставу Музеја града Београда који су предмет јавне набавке  услуге 

физичког обезбеђења и противпожарне заштите, обухватају површину од 4.251 м2 под 

објектима и припадајуће парцеле код слободностојећих објеката и Археолошко 

налазиште „Бело брдо“ у Винчи које обухвата површину од приближно 80 ари.  

1. УПРАВНА ЗГРАДА МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА, Змај Јовина 1 

Локација:  Управна зграда се налази на углу улица Змај Јовине и Обилићевог венца.   

Опис: Зграда се састоји од подрума, приземља, мезанина, три спрата и таванског 

простора. Зграда има три улаза и тавански простор. Улази су из улице Змај Јовине (улаз 

у простор јавне читаонице у приземљу објекта), из хаустора-пролаза из  Змај Јовине 

(званични,  службени улаз за одељење Библиотеке Града Београда и Музеј града 

Београда ) и из унутрашњег дворишта, наставак хаустора-пролаза из Змај Јовине. 

Тавански простор није у употреби, али јесте предмет физичког обезбеђења и 

противпожарне заштите. 

Зграда изграђена почетком 20.века и током периода коришћења простора вршене су 

само текуће поправке, док је у периоду 2011. – 2012. године, извршена детаљна 

санација и реконструкција подрумских просторија, просторија Библиотеке града 

Београда у приземљу и на мезанину објекта.   

Објекат није опремљен системима техничке заштите. 

Површина:  1.433м2; од наведене укупне квадратуре објекта, Музеј града Београда 

користи 730м2, а Библиотека града Београда 703м2 . 

Намена: У згради су смештене пословне просторије две установе, Библиотека града 

Београда и Музеј града Београда. Објекат се користи као управна зграда Музеја града 

Београда, простор за смештај културних добара – депои и као део Библиотеке града 

Београда, који ради са публиком. Предмет набавке је обезбеђење целог објекта.Објекат 

је отворен за публику и странке у периоду од 08 до 20 сати, понедељак-субота, 

недељом је затворен за посетиоце. 

Услуга ФО и ППЗ: За обезбеђење зграде предвиђено  је двадесетчетворочасовно 

обезбеђење.  

Током радног времена установа (Музеј града Београда и Библиотека града Београда) у 

периоду од 08 до 20 сати, понедељак-субота, непосредни извршилац физичког 

обезбеђења и противпожарне заштите дежура у портирници у улазном холу.  

У периоду од 20 до 08 часова, односно, у нерадне дане установа (Музеј града Београда 

и Библиотека града Београда) непосредни извршилац услуга физичког обезбеђења и 



противпожарне заштите је у обавези да цео објекат обилази у интервалима од 2 сата  и 

то евидентира у Књизи дежурстава. 

На објекту је потребно стално присуство једног  извршиоца (три смене). 

Радно време:Радно време објекта је од 08-20 часова, радним данима, док је суботом 

радно време од 08-14 часова. 

2. МУЗЕЈ ИВЕ АНДРИЋА, Андрићев венац 8 

Локација: Музеј се налази на Андрићевом венцу бр. 8, у стамбеној згради на првом 

спрату. 

Опис: У зграду се улази из улице Андрићев венац бр. 8,  посредством интерфона на 

који је потребно да  се јавља непосредни извршилац услуга физичког обезбеђења и 

противпожарне заштите. Простор Музеја има један улаз (улаз у стан). 

Површина: 144м2. 

Намена: Музеј је отворен за публику у складу са радним временом музеја у саставу 

Музеја града Београда. Део простора чине изложбене сале, а део канцеларије кустоса, 

приручни депо и санитарне просторије. 

Услуга ФО и ППЗ: Неопходно је двадесетчетворочасовно обезбеђење.  

На објекту је потребно стално присуство једног извршиоца (три смене). 

Непосредни извршилац услуга физичког обезбеђења и противпожарне заштите је у 

обавези да цео објекат обилази у интервалима од 2 сата  и то евидентира у Књизи 

дежурстава. 

Радно време: Уторком, средом, петком и суботом од 10 – 17 часова, четвртком је 

отворен за посетиоце од 12-20 часова и недељом од 10-14 часова, док је понедељком 

затвoрен за посетиоце због чишћења просторија. Радно време за спремачице је од 07-15 

часова. 

3. МУЗЕЈ ТОМЕ РОСАНДИЋА, Љубе Јовановића 3 

Локација: Музеј се налази у улици Љубе Joвановића бр.3 

Опис: Музеј се налази у индивидуалној кући са припадајућим  ограђеним плацем. На 

парцелу се улази са две стране из: ул. Љубе Joвановића и из Козјачке улице. Објекат 

има три нивоа и то: сутерен, приземље и поткровље. Уз објекат се налази и помоћни 

објекат гараже, који није предмет физичког обезбеђења и противпожарне заштите. 

У сутерену објекта се налази стан у коме живи заштићени станар.Стамбене просторије 

су физички одвојене од простора Музеја. У објекат се улази из ул.Љубе Joвановића – 

главни улаз и са стране Козјачке улице – помоћни улаз.У простор стана се улази из 

задњег дворишта, приступ из Козјачке улице.Приватни стан и припадајући део баште, 

није предмет физичког обезбеђења и противпожарне заштите. 



Објекат није опремљен системима техничке заштите. 

Зграда изграђена почетком 20.века и током периода коришћења простора вршене су 

само текуће поправке.  

Површина: 270 м2. 

Намена: Објекат је затворен за публику. Посете се организују на позив/заказивање. У 

делу објекта који је предмет услуге физичког обезбеђења и противпожарне заштите су 

смештене: изложбене сале, помоћне просторије и санитарне просторије. 

Услуга ФО и ППЗ: Неопходно је двадесетчетворочасовно обезбеђење.  

На објекту је потребно стално присуство једног извршиоца (три смене). 

Непосредни извршилац услуга физичког обезбеђења и противпожарне заштите је у 

обавези да цео објекат и плац обилази у интервалима од 2 сата  и то евидентира у 

Књизи дежурстава. 

Радно време: Отворен је за посетиоце само по најави. 

4. ЛЕГАТ ГАШПАРОВИЋ, Персиде Миленковић 12 

Локација: Објекат се налази у ул. Персиде Миленковић бр.12. 

Опис: Легат је смештен у индивидуалној кући са припадајућим ограђеним плацем. 

Објекат се састоји од:  сутерена, приземља,спрата и тавана. У сутерену се налази стан у 

коме живи заштићени станар, који је породица добила од легатора.Стан заштићеног 

станара није предмет физичког обезбеђења и противпожарне заштите.Приватни стан и 

простор Легата су физички подељени решеткама.Тавански простор није у употреби, 

али јесте предмет физичког обезбеђења и противпожарне заштите.У сутерену се налази  

и гаража са посебним улазом, која је предмет услуге физичког обезбеђења и 

противпожарне заштите.Објекат има три улаза: главни улаз, улаз у приватни стан у 

сутерену, и улаз у гаражу. 

Објекат није опремљен системима техничке заштите. 

Површина: 342м2 

Намена: Објекат је затворен за публику и користи се као депо Музеја. У делу објекта 

који је предмет услуге физичког обезбеђења и противпожарне заштите су смештене: 

просторије за смештај културних добара – депои Музеја  и санитарне просторије. 

Услуга ФО и ППЗ: Неопходно је двадесетчетворочасовно обезбеђење.  

На објекту је потребно стално присуство једног извршиоца (три смене). 

Непосредни извршилац услуга физичког обезбеђења и противпожарне заштите је у 

обавези да цео објекат и двориште обилази у интервалима од 2 сата  и то евидентира у 

Књизи дежурстава. 



Радно време: Затворен за посетиоце. Користи се као депо Музеја града Београда. 

5. ЗБИРКА ИКОНА СЕКУЛИЋ, Узун Миркова 5 

Локација: Збирка икона се налази у ул. Узун Миркова бр.5 у стамбеној згради на првом 

спрату. 

Опис: У зграду се улази посредством интерфона на који је потребно да се јавља 

непосредни извршилац услуга физичког обезбеђења и противпожарне заштите. 

Простор Збирке има два улаза и то: главни – из ходника на првом спрату и помоћни – 

преко заједничке терасе са суседним станом. 

Површина: 175 м2 

Намена: Објекат је затворен за публику. Посете се организују на позив/заказивање. У 

објекту који је предмет услуге физичког обезбеђења и противпожарне заштите су 

смештене: изложбене сале, помоћне просторије и санитарне просторије. 

Услуга ФО и ППЗ: Неопходно је двадесетчетворочасовно обезбеђење.  

На објекту је потребно стално присуство једног извршиоца (три смене). 

Непосредни извршилац услуга физичког обезбеђења и противпожарне заштите је у 

обавези да цео објекат обилази у интервалима од 2 сата  и то евидентира у Књизи 

дежурстава. 

Радно време: Четвртком од  од 10-18 часова. 

6. МУЗЕЈ ПАЈЕ ЈОВАНОВИЋА, Краља Милана 21/IV 

Локација: Музеј се налази у улици Краља Милана бр.21 у стамбеној згради у стану на 

четвртом спрату  

Опис: У Музеј се улази посредством  интерфона на који је потребно да се јавља 

непосредни извршилац услуга физичког обезбеђења и противпожарне заштите.У 

објекту су смештене: изложбене сале, а део су канцеларије кустоса, приручни депо и 

санитарне просторије.Простор Музеја има један улаз (улаз у стан).Објекат је сазидан 

почетком 20.века. Електроинсталација је делимично мењана 2009.године. 

Површина: 151 м2   

Намена: Музеј  је отворен за публику у складу са радним временом  музеја у саставу 

Музеја града Београда. У објекту су смештене: изложбене сале, а део су канцеларије 

кустоса, приручни депо и санитарне просторије. 

Услуга ФО и ППЗ: Изложена културна добра су од изузетног значаја. Због природе 

изложбене поставке, изолованости стана, изузетне вредности и величине експоната 

неопходно је да објекат буде двадесетчетири сата обезбеђен редовном службом 

обезбеђења – један извршилац (три смене), из чега произилази да је дневно ангажовање 

обезбеђења (у радним сатима) 24 сата. 



Непосредни извршилац услуга физичког обезбеђења и противпожарне заштите је у 

обавези да цео објекат обилази у интервалима од 2 сата  и то евидентира у Књизи 

дежурстава. 

Радно време:  Четвртком је објекат  отворен за посетиоце од 10-18 часова,  док се 

средом обавља детаљно чишћење просторија.  

Радно време за спремачице је од 07-15 часова. 

 

7. ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ЗЕМУНА, Главна 9 

 Локација: Завичајни музеј Земуна се налази у ул. Главна бр. 9. 

Опис: Објекат са припадајућом парцелом се налази у низу стамбено-пословних зграда. 

Парцели се може приступити са две стране из Главне улице бр.9 и из заједничког 

дворишта у Штросмајеровој улици. Објекат има три улаза: главни улаз из улазног 

ходника из Главне улице,  помоћни – из дворишта и улаз из заједничког дворишта у 

Штросмајеровој улици. Објекат има три нивоа: подрум, приземље и поткровље. 

Поткровље није у функцији. У објекту су смештени:  канцеларије кустоса, изложбени 

простор и депои Музеја.Канцеларије кустоса, депои Музеја, изложбени простор, депои 

у подруму и тавански простор су предмет услуге физичког обезбеђења и 

противпожарне заштите.Објекат је саграђен средином 19 века и категоризован као 

културно добро од великог значаја.У објекту је заступљена у великој мери дрвена 

конструкција.Електроинсталациони систем је делимично замењен 2002.године.Објекат 

је опремљен системом видео надзора и системом против пожарне дојаве. 

Површина: 400 м2.  

Намена: Објекат је затворен за публику због реновирања. У објекту су смештени:  

канцеларије кустоса, изложбене просторије и депои Музеја. 

Услуга ФО и ППЗ: Неопходно је обезбеђивати овај објекат двадесетчетири часа дневно.  

На објекту је потребно стално присуство једног извршиоца  (три смене). 

Непосредни извршилац услуга физичког обезбеђења и противпожарне заштите је у 

обавези да цео објекат са двориштем, обилази у интервалима од 2 сата  и то евидентира 

у Књизи дежурстава. 

Радно време: Затворен је за посетиоце због санације и реновирања објекта. 

8. КОНАК КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ, Кнеза Симе Марковића 8 

Локација: Конак кнегиње Љубице се налази у ул. Кнеза Симе Марковића бр. 8 

Опис: Објекат је слободностојећи и налази се на ограђеној парцели. На парцелу се 

улази из улице Кнеза Симе Марковића бр.8 - главни улаз за посетиоце и улице Краља 

Петра - колски улаз. Објекат има четири улаза: главни улаз из улице Кнеза Симе 



Марковића, помоћни – противпожарни из улице Кнеза Симе Марковића  лево од 

главног улаза и два улаза из задњег дворишта. У задњем дворишту су смештена два 

помоћна објекта, која нису физички повезана са главним објектом и јесу предмет 

услуге физичког обезбеђења и противпожарне заштите.Објекат има четири нивоа: 

сутерен, приземље, први спрат и поткровље. Објекат је опремљен системом видео 

надзора са видео записом, системом аутоматске дојаве пожара (адресибилним ), 

системом против паничне расвете.Објекат је сазидан половином 19.века. Категоризован 

је као културно добро од изузетног значаја.  У објекту је заступљена дрвена 

конструкција, а дрво је  и доминантни материјал примењен у  ентеријеру објекта.  

Површина: 1336 м2 -  и то подрум: 336м2; приземље: 500м2 и спрат 500м2. 

Намена: Објекат је отворен за публику у складу са радним временом музеја у саставу 

Музеја града Београда. У приземљу и на првом спрату објекта се налази стална 

поставка, а  у сутерену - Сали под сводовима,  се организују тематске изложбе и бројни 

програми. Поткровље није у функцији, али јесте предмет услуге физичког обезбеђења и 

противпожарне заштите. У објекту се налазе: изложбене сале, помоћне просторије и 

санитарни блок. 

Услуга ФО и ППЗ: Услуга ФО и ППЗ: Објекат је изузетно посећен и због тога је 

неопходно да објекат буде двадесетчетири сата обезбеђен редовном службом 

обезбеђења – један извршилац (три смене), а у радно време Музеја – када је објекат 

отворен за публику (8 часова ), додатним обезбеђењем, још два извршиоца (једна 

смена)  из чега произилази да је дневно ангажовање обезбеђења (у радним сатима) 24 + 

8 + 8 = 40 сата. 

Непосредни извршилац услуга физичког обезбеђења и противпожарне заштите је у 

обавези да цео објекат са двориштем и помоћним објектима обилази у интервалима од 

2 сата  и то евидентира у Књизи дежурстава. 

Радно време: Уторком, средом, петком и суботом објекат је отворен за посетиоце од 10-

17 часова, четвртком је отворен за посетиоце од 12-20 часова и недељом од 10-14 

часова, док је понедељком затворен за посетиоце због чишћења просторија. Радно 

време за спремачице и домара је од 07-15 часова. 

НАПОМЕНА: у свим објектима Музеја града Београда неопходно је 

двадесетчетворочасовно обезбеђење независно од времена које је предвиђено за 

посетиоце.  

  9. ОБЈЕКАТ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА У УЛИЦИ РЕСАВСКОЈ 40Б 

Локација: Објекат се налази у ул.Ресавска бр.40б 

Опис:    Објекат је површине 13.000 метара квадратних (приближно) и састоји се од 

сутерена, приземља,спрата и таванског простора.У сутерену је смештена војна 

штампарија и изградњом преградних зидова онемогућена је комуникација са 

преосталим делом зграде.Приземље, спрат и тавански простор користи Музеј града 

Београда.Објекат је руиниран током бомбардовања Београда од стране НАТО снага 

1999.године, и такав напуштен од стране Војске Србије, те је предат Музеју града 

Београда као објекат који ће својим архитектонским и габаритним карактеристикама 



моћи да задовољи потребе Музеја града Београда.Неопходна му је санација и 

реконструкција.Заузима простор у Ресавској улици од угла Ресавске са Немањином 

улицом до угла Ресавске са Бирчаниновом  улицом, којом се протеже неких тридесетак 

метара до суседних војних објеката.Између објекта Музеја града Београда и 

Министарства одбране Републике Србије лоцирано је двориште које служи за 

комуникацију запослених и транспортних возила Војске Србије и као паркинг 

простор.Објекат има три улаза која треба контролисати.Један из Ресавске и два из 

дворишта.Током 2013.године извршена је санација таванског простора и 

кровопокривача на целом објекту, лимене опшивке и мањег дела фасадне столарије. 

Преостала фасадна столарија и столарија су  у лошем стању.У читавом објекту постоји 

само један функционални мокри чвор.Половина објекта ( ка Немањиној ул.) има парно 

грејање и у функцији је, а део објекта ка Бирчаниновој улици се не греје – поскидана су 

грејна тела.Половина објекта на спрату (површине приближно 2000 метара 

квадратних),претворен је у депо Музеја града Београда у коме је неопходно 

успоставити физичко обезбеђење. 

Намена: Објекат је затворен за публику и користи се као депо Музеја града Београда. У 

делу објекта који је предмет услуге физичког обезбеђења и противпожарне заштите су 

смештене просторије за смештај културних добара – депои. 

Услуга ФО и ППЗ: Неопходно је двадесетчетворочасовно обезбеђење. 

На објекту је потребно стално присуство једног извршиоца ( три смене ). 

Непосредни извршилац услуга физичког обезбеђења и противпожарне заштите је у 

обавези да цео објекат обилази у интервалима од 2 сата и то евидентира у књизи 

дежурстава. 

Радно време: Затворен за посетиоце. Користи се као депо Музеја града Београда. 

10. АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ „БЕЛО БРДО“ У ВИНЧИ 

Локација: Археолошко налазиште се налази у улици Бело брдо бр. 17 у Винчи. 

Опис:  Налазиште је смештено на приближно седамдесет ари плаца, са баракама 

(дрвена конструкција ), за смештај студената у кампањама ископавања и научне обраде 

налазишта.Простор не поседује системе техничке заштите.У задњем делу плаца налази 

се пет бунгалова за пријем студената и барака са сталном поставком.Објекти на 

локалитету су велике пожарне оптерећености ( дрвене су  конструкције). На средини 

плаца смештена је кухиња  која је једина на парцели изграђена од чврстог материјала – 

цигле.Велики део предњег дела плаца заузима простор на коме се обављају 

ископавања, од кога се- лево, налази барака за обраду материјала.У простор  који треба 

штитити, може се ући са свих страна и из свих праваца.Налазиште има водоводне 

инсталације са мокрим чворовима дисперзованим по објектима у простору, као и 

екстеријеру.Расвета екстеријера није равномерно распоређена.Прилаз простору 

возилима, у случају пожара , је отежан.       

Површина: приближно 80 ари 



Намена: Археолошко налазиште је отворено за публику у складу са радним временом: 

понедељком – затворен за посетиоце 24 часа, уторком, средом и петком  је отворен за 

посетиоце од 10 – 16 часова, четвртком од 12-18 часова, а суботом и недељом је 

отворен за посетиоце од 10-18 часова. У објекту су смештене: изложбена барака, а део 

су канцеларије кустоса, приручни депо, санитарне просторије, кухиња, бараке за 

смештај студената и простор на коме се врши ископавање. 

Услуга ФО и ППЗ: Археолошко налазиште је од изузетног културног значаја. Због 

природе изложбене поставке и простора на коме се врши ископавање, изузетне 

вредности и значаја археолошког материјала, неопходно је да локалитет буде обезбеђен 

редовном службом обезбеђења, односно – обезбеђење 24 часова дневно, сваког дана - 

редовном службом обезбеђења – један извршилац (три смене). 

Непосредни извршилац услуга физичког обезбеђења и противпожарне заштите је у 

обавези да цео објекат обилази у интервалима од 2 сата  и то евидентира у Књизи 

дежурстава. 

Напомена: Наручилац задржава право да у току извршења уговора, а у складу са 

стварним потребама налазишта споразумно са Извршиоцем, изврши корекције (смањи 

или повећа број радних сати, а што ће бити приказано у фактури кроз остварен број 

сати). 


