
 ПОЗИВ 

За набавку услуге из 75. став Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 
91/2019) на коју се не примењује Закон о јавним набавкама  

Од 28. 12.2020. године 

 

Набавка услуге физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите објекта 
Позоришта Лутака „Пиноко“ на адреси Нови Београд, Булевар Маршала 

Толбухина 1 

Наручилац услуга:  

Позириште лутака „Пинокио“ 

ПИБ  

Адреса: Нови Београд, Бул Маршала Толбухина 1, НСТЈ: РС11 

Електронска пошта: pinokio@pinokio.rs  

Интернет страница: www. Pinokio.rs 

 

Место пружања услуга:  

Услуге се пружају у седишту наручиоца на адреси Нови Београд, Булевар Маршала 
Толбухина 1,  

НСТЈ места пружаља услуге: РС11 
 
Објекат је површине 1949м2 нето. П+1, лоциран је на северном делу блока IV у Новом 
Београду. Блок је оивичен улицама Булевар Михаила Пупина, Булевар Маршала 
Толбухина и Палмира Тољатија. 
Дуж улице Булевар Маршала Толбухина објекат је задњим делом постављен на 
регулациону, односнограђевинску линију и на њему се налази спољни улаз у топлотну 
подстаницу која нијеповезана са осталим простором зграде и службени улаз, тачније 
улаз за особље управе,глумце и техничко особље позоришта. Главни улаз за гледаоце 
пројектован је саприступног платоа ка робној кући. Помоћни, евакуациони излази су 
постављени набочним странама објекта тј. ка Булевару Михаила Пупина (западно) и 
платоу ка хотелу Тулип Ин (источно). Улаз за уношење декора и реквизите такође је 
постављен бочно ка Булевару Михаила Пупина. Објекат је површине 1949м2 нето. 

 
 

Опис услуге: 

Услуга се састоји од физичкотехничког обезбеђења са једним извршиоцем 24 сата за 
време трајања уговора, и 95 сати месечно услуга противпожарне заштите почев од 
11.01.2021. године до 31.12.2021. године. У понуди је потребно дати цену услуге по сату, 
као и укупан износ понуде за физичкотехничко обезбеђења за наведени период; цену 
сата за услуге протипожарне заштите као и укупан износ за услугу у траженом броју 
сати  и укупну цену коштања услуга збирно изражену са ПДВом и без ПДВа 



Услуга обухвата: 
- заштиту запослених, посетилаца и публике од повређивања и недоличног 

понашања запослених, посетилаца и публике, као и нарушавања правила 
понашања својствених објектима културе (вођење рачуна о евентуалној буци у 
објекту-непримерено гласан говор...), спречавање уласка у објекат сваког лица 
које би ометало рад и угрожавало личну безбедност запослених и имовину 
Позоришта 

               - заштиту од оштећењамобилијара и ентеријера у објекту, заштита 
екстеријера-исписивање графита као и различити облици отуђивања имовине 
и крађе; 

   - контрола уласка и изласка из објекта запослених и посетилаца (индентификација 
и по потреби легитимисање), обавештавање запослених о посетама, вођење 
евиденције о посетама; 

   - контрола уласка и изласка из објекта публике у време одржавања представе; 
   - спречавање уношења оружја и других опасних предмета и материја; 
   - онемогућавање неовлашћеног изношења имовине из објекта; 
   - онемогућавање уласка у објекат неовлашћеним лицима ван радног времена; 
   - предузимање превентивних и хитних мера у случају откривања кривичних дела 

или других појава у вези целокупне безбедности (обавештење полицији, 
оперативног центра, одговорног лица наручиоца); 

   - пружање прве помоћи посетиоцима у складу са Законом о заштити од пожара 
(„Сл. гласник РС“, бр.111/09 и 20/15, 87/2018 и 87/2018 и др закон); 

   - обављање и др. послова из области одржавања безбедности у односу на 
запослене, опрему и објекат; 

У оквиру услуге противпожарне заштите Понуђач је дужан да обезбеди: 
- Оспособљеност непосредних извршилаца за руковање ПП апаратима и другим 
средствима за гашење пожара; 
- Предузимање свих превентивних мера у циљу сузбијања могућности настанка 
пожара; 
- Обавештавање најближе ватрогасне јединице надлежног органа за унутрашње 
послове, као и руководиоца објекта корисника (према списку достављеном од стране 
корисника приликом увођења у посао) о избијању пожара, учешће у гашењу 
почетних пожара и отклањање последица истих; 
- Вршење редовних превентивних прегледа свих објеката са аспекта заштите од 
пожара и достављање писаних извештаја о затеченом стању са предлогом мера за 
отклањање уочених недостатака; 
- Праћење измена у Закону о заштити од пожара и усклађивање постојећих 
нормативних аката са изменама или допунама; 
- Сарадњу у погледу стручне помоћи у извршењу мера ППЗ од стране надлежног 
органа и заступање интереса Корисника при инспекцијској контроли; 
- Редовна контрола се врши сваких шест месеци, а пуњење када се апарат активира, 
одмах по позиву; 
- Вршење обуке и провера знања свих запослених радника са аспекта заштите од 
пожара у складу са чланом 53. Закона о заштити од пожара. 

- 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); 



- контрола и спровођење забране држања лако запаљивих материјала, течности и 
гасова у објектима; 
- контрола и спровођење забране употребе решоа, грејалица и других електричних 
апарата, као и уређаја чија намена није предвиђена у објектима, а за које није дата 
сагласност за коришћење и налагање уклањања истих из објекта; 
- контрола и надзор обављања послова у објектима у складу са упутствима за 
предузимање превентивних мера заштите од пожара приликом обављања редовних 
послова и задатака и налагање одржавања чистоће и уклањање запаљивих материјала; 
- контрола и надзор пушења 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 Наручиоца; 
- контрола искључења електричних уређаја, светла и остале коришћене опреме у 
објектима; 
- свакодневна визуелна контрола исправности хидраната и визуелна контрола 
исправности апарата за гашење пожара и размештај апарата у објектима према плану; 
- 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 
Наручиоца, у складу са Законом о заштити од пожара; 
- надзор и контрола спровођења мера заштите од пожара приликом извођења 
пиротехничких ефеката за време одржавања програма у организацији Наручиоца 

 
ЦПВ: 79700000 

 

Услови за учешће понуђача: 

- да је понуђач уписан у регистар правних лица код Агенције за привредне регистре 

- да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. 
- да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуда;  
- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
РС или стране државе ако има седиште на њеној територији. 
-- да је понуђач у претходне три обрачунске године остварио укупан збирни приход од 
најмање 15.000.000,00 динара. 

- да у моменту подношења понуде поседује – користи: 

-  Дежурни оперативни центар у коме је организовано непрекидно дежурство 
365/24 часа;  

-  Најмање једно возило, у својини или по основу лизинга или закупа, намењених 
обављању контроле објекта 

-  Најмање две радио станице са репетитором 



-  Да у моменту подношења понуде има у радном односу  

- минимум 10 (десет) радно ангажованих лица који су непосредни извршиоци на 
пословима физичко-техничког обезбеђења и заштите од пожара, који поседују 
лиценце за послове физичко-техничког обезбеђења у складу са Законом о приватном 
обезбеђењу (Сл.гласник РС бр.104/13, 42/2015 и 87/2018) и који су здравствено 
способни, против којих није покренута истрага, поднета оптужница, нити се води 
кривични поступак и имају положен стручни испит заштите од пожара.  

-  једно радно ангажовано лице са високом стручном спремом – инжењер техничке 
струке као лице одговорно за противпожарну заштиту са положеним стручним 
испитом за заштиту од пожара за високу стручну спрему. 

- једно лице са високом стручном спремом електро струке и лиценцама 353 и 453 са 
положеним стручним испитом заштите од пожара за високу стручну спрему 

- да поседује Сертификат о усаглашености система менаџмента квалитетом у 
области услуга физичког обезбеђења и противпожарне заштитие са стандардом   
СРПС ИСО 9001:2015, СРПС ОХСАС 18001: 2008, СРПС ИСО 14001:2015, 
- Поседује лиценце за послове физичко-техичке заштите лица и имовине и одржавања 
реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана 
за правна лица.  
- поседује Сертификате СРПС А.Л2.002:2015, струковни сертификат: 
област услуга физичке заштите , 
област менаџмент из контролног центра  
област техничке заштите 
 издат од стране сертификационог тела које је акредитовало национално акредитовано 
тело (АТС)  
 

Испуњеност наведених услова се доказује одговарајућим изводима, потврдама, лиценцам 
и сертификатима или  
Изјавом о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, када наступа 
самостално или у заједничкој понуди  којом Понуђач изјављује да има све наведене 
услове за учешће у Јавној набавци према Јавном позиву под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу. 
 

Рок за подношеље понуда 

Рок за подношење понуда је уторак, 05.01.2021.  

Понуде се достављају електронским путем на наведену електронску адресу Наручиоца 
и садрже: 

1 Изјаву понуђача да су испуљени услови за учешће понуђача или изводе, 
лиценце односно сертификате којима се доказује испуњеност услова 

2. Понуду која садржи све елементе у погледу цене који су дати у Описа услуга. 

Елементи уговора 

Уговор се закључује на период од 11. 01.2021 до 31.12.2021 године. Плаћање се врши 
након испостављених рачуна од стране Понуђача услуге за број радних сати у 
претходном месецу у року од 45 дана од дана достављања рачуна. 

Пружалац услуге се обавезује: 



• да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана настанка промене у било 
којем од података које доказује, о тој промени писано обавести Крајњег корисника (са 
предлогом мера за решавање промене), и да је документује на прописан начин којим је 
документовао првобитно стање приликом предаје понуде. 
• достави детаљан опис организације и система контроле рада Извршиоца; 
• за све запослене извршиоце обезбеди, једнообразне комплетне униформе са видно 
истакнутим амблемом на коме ће писати „обезбеђење“, на коју сагласност даје 
Наручилац, као и осталу неопходну опрему за рад, све искључиво о свом трошку. 
• обезбеди да се непосредни извршиоци услуге која је предмет набавке придржавају свих 
прописаних мера из области заштите на раду, 
• обезбеди да непосредни извршиоци услуге која је предмет набавке обилазе, у 
интервалима од 2 сата током 24 сата, у складу са специфичношћу сваког 
простора/објекта, простор који обезбеђују и у писаној форми у Књизи дежурстава, 
констатују уочено, односно затечено стање, а на начин који је прецизно описан, у делу 
Техничке карактеристике предмета набавке – врста, количина и опис услуге физичког 
обезбеђења и противпожарне заштите за ПОзориште лутака „Пинокио“ 
• обезбеди обуку, о свом трошку, непосредних извршилаца за рад на ПП централикоја је 
смештена у објекту позоришта и врши редовни сервис ПП централе. 
а) Оперативни центар са 24-часовним дежурством који испуњава предуслове 
зауспостављање телефонске везе (фиксне и мобилне) са запосленим извршиоцима 
наобјектима корисника услуге и омогућава праћење стања на објектима на којима 
севрши физичка и противпожарна заштита, 
- интервентну групу која у случају потребе интервентно делује; 
• обезбеди да запослени – непосредни извршиоци услуге која је предмет набавке имају 
константну сарадњу са органима безбедности, а нарочито у ситуацијама угрожене 
безбедносне ситуације у објектима које обезбеђују; 
• обезбеди да запослени – непосредни извршиоци услуге која је предмет набавке 
услучајевима нарушеног стања противпожарне безбедности обавесте ватрогасну 
службу,одговорна лица Наручиоца и свој оперативни центар и приступе гашењу 
почетногпожара; 
• сопственим превозом излазе на терен; 
• у току недеље најмање једном изврши обилазак својих запослених – непосредних 
извршилаца услуге; 
• обезбеди да се непосредни извршиоци услуге која је предмет набавке мењају по 
сменама у складу са потребама Позоришта и у складу са важећим прописима 
• има сталну сарадњу са овлашћеним лицем Наручиоца или лицем које оно одреди; 
• поступа у складу са примедбама и захтевима Наручиоца у погледу начина обављања 
посла и поштовање уобичајених правила понашања у објекту 
• сваког првог у месецу, а за претходни месец, у виду писаног Извештаја, обавести 
Наручиоца о безбедносном и противпожарном стању објекта који су предмет услуге. 
Извештај треба да садржи све релевантне податке о догађањима, манифестацијама, 
уласку – изласку материјала, опреме у и из објекта који је предмет заштите, односно да 
се из објекта ништа не може износити без адекватне документације оверене од стране 
одговорног лица Наручиоца, да спречава изношење опреме и материјала без пратеће 
документације и пријављује надлежним лицима Наручиоца 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 Наручиоца. 
 



Поступак доделе јавних набавки 

Услуга се додељује у поступку прикупљања понуда путем позива објављеног на 
интернет презентацији Позиришта и слањен на адресе три правна лица која се баве 
предметним услугама и доделе уговора према критеријуму најниже понуђене цене.  

Одлука о додели уговора биће донета у року од три радна дана од дана истека рока за 
подношење понуда и обајављена на интернет страни Наручиоца, и достављена 
понуђачима који су учествовали у поступку. 

Документација свих понуђача биће доступна на увид, у седишту Наручиоца у периоду 
од 13 до 14 часова сваког радног дана од истека рока за достављање понуда до истека 
рока за заштиту права у складу са законом. 

 

 


