
На основу члана, 55 став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), 
 

Музеј Аутомобила Београд – Збирка Братислава Петковића, Мајке Јевросиме 30, 
објављује 

 
П О З И В 

 
за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – услуге – Физичко-техничко 

обезбеђењe и противпожарна заштита Музеја Аутомобила Београд – Збирка 
Братислава Петковића за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године 

 
 (јавна набавка број 1/15) 

 
1. Назив, адреса интернет страница Наручиоца: Музеј Аутомобила Београд – Збирка 
Братислава Петковића, Мајке Јевросиме 30; www.automuseumbgd.com 
 
2. Врста наручиоца: установа културе 

3. Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне 
набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке 
ради закључења уговора о јавној набавци. 

4. Врста предмета јавне набавке: услуге – 79710000 – услуге обезбеђења. 

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. У случају да две или више 
понуда буду имале исту цену, као најповољнија понуда ће се изабрати понуда оног 
понуђача који је понудио дужи рок важења менице за добро извршење посла.  
 

6. Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке су услуге - Физичко-техничко 

обезбеђење и противпожарна заштита  

Пружање услуге физичко - техничког обезбеђења и противпожарне заштите  
подразумева следеће послове:  
 

1. пружање услуга безбедности објеката, запосленима и корисницима и 
непосредно испред објекта; 

2. пружање прве помоћи корисницима у складу са Законом о заштити од пожара 
("Службени гласник РС", 111/09); 

3. обезбеђивање објекта, опреме и друге имовине у објекту и спречавање свих 
активности и појава које могу угрозити редован режим рада 

4. преглед и обилазак обезбеђиваног објекта у складу са Планом обезбеђења који 
је извршилац дужан да достави Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана 
увођења у посао;  

5. сарадњу са свим инспекцијским службама при интервенцијама истих; 
6. предузимање превентивних мера у случају откривања кривичног дела или 

других појава у вези целокупне безбедности (обавештење полиције, 
оперативног центра, одговорног лица Наручиоца); 

7. услуга пружања техничког праћења догађаја модемском везом путем 
телефонске линије за све време трајања уговора; 

 

http://www.automuseumbgd.com/


Пружање услуге противпожарне заштите обухвата: 
1. Оспособљеност непосредних извршилаца за руковање апаратима, другим 

уређајима и средствима за гашење пожара; 
2. Предузимање свих превентивних мера у циљу сузбијања могућности настанка 

пожара:  

 свакодневна визуелна контрола исправности хидраната и апарата за гашење 
пожара, контрола електричних уређаја, светла и остале опреме на  у објекту и 
непосредно испред; 

 контрола и спровођење забране држања запаљивог материјала на безбедној 
удаљености од грејних тела и контрола и спровођење забране држања лако 
запаљивих материјала, течности и гасова у објекту; 

 контрола и надзор пушења и употребе отворене ватре на недозвољеним 
местима у којима је постављено упозорење о забрани пушења;  

 контрола и надзор извођења радова у објекту 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 Наручиоца; 

 обилазак и констатовање пожарног стања, контрола исправности 
електроинсталација, утичница, прекидача, као и контрола обезбеђености 
разводних ормара електричне енергије. 

 
3. Обавештавање најближе ватрогасне јединице надлежног органа за унутрашње 

послове, оперативног центра као и одговорна лица Наручиоца о избијању 
пожара и приступање гашењу почетног пожара и отклањању последица истих. 

 
4. Обављање и других послова из области превентивне заштите од пожара, а све у 

складу са позитивним прописима. 
 
Пружање услуге физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите објекта 
обухвата простор објекта и непосредно испред.  

7.Начин преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација може да се 
преузме лично уз овлашћење без накнаде у просторијама Музеј Аутомобила Београд – 
Збирка Братислава Петковића, Мајке Јевросиме 30, (канцеларија број 1) од 11.00 до 
15.00 часова, на Порталу јавних набавки, Порталу јавних набавки града Београда или 
на интернет страници наручиоца. 

8.Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуде се припремају и 
подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. 
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште на адресу Музеј Аутомобила 
Београд-Збирка Братислава Петковића, ул.Мајке Јевросиме бр.30, са назнаком: 
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – Физичко-техничко обезбеђењe и 
противпожарна заштита Музеја Аутомобила Београд – Збирка Братислава Петковића, 
за период од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/15 - НЕ 
ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. 

Понуде се достављају у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. У случају да 
понуду подноси група понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуда мора да важи минимум 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда. 



Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
7.12.2015. године до 16,00 часова. 

9.Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се 
7.12.2015. године у 16,30 часова, у просторијама Музеја Аутомобила Београд-Збирка 
Братислава Петковића, Мајке Јевросиме 30. 

10.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно 
учествовати само овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења 
предати Комисији пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде заведено код 
понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. 

11.Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети одлуку у року од 10 дана од дана 
отварања понуда. 

12.Лице за контакт Богдан Петковић, e-mail: bpetkovic@emoteproductions.com. 
 


