
 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ  

СРЕМСКА МИТРОВИЦА   

Број: 510-01/18-9  

Датум: 22.10.2018. године  

 

На основу члан 63. став 2.и 3. ЗЈН Комисији за јавну набавку мале вредности 

услуга број 1.2.2/2018 - Услуге физичко-техничког обезбеђења Спомен гробља у 

Сремској Митровици тражене су додатне информације и појашњења конкурсне 

документације од потенцијалног понуђача дана 18.10.2018. године путем електронске 

поште.  

 

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ 

за јавну набавку мале вредности услуга Физичко-техничког обезбеђења Спомен 

гробља у Сремској Митровици, број набавке 1.2.2/18 

 

Питање 1. ''Молимо за детаљно објашњење који је разлог ДОДАТНИХ УСЛОВА 4.2. 

када је предмет набавке физичко обезбеђење с обзиром да у набавци није напоменуто 

да тражите планирање, пројектовање и монтажу техничких система заштите. 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈНМВ (члан 76. Закона) И 

ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА - Пословни капацитет Понуђач мора да 

испуњава следеће додатне услове: а) Понуђач треба да има лиценцу за вршење послова 

планирања система техничке заштите издату од стране Министарства унутрашњих 

послова. б) Понуђач треба да има лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора 

над извођењем система техничке заштите издату од стране Министарства унутрашњих 

послова. в) Понуђач треба да има лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад 

и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издату од стране 

Министарства унутрашњих послова.'' 

 

Одговор и појашњење 

-Предмет јавне набавке је физичко-техничко обезбеђење Спомен гробља у 

Сремској Митровици. 

У конкурсној документацији у делу: 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО  

 

Опис предмета ЈНМВ  

 

Пружање услуге физичког-техничког обезбеђења подразумева следеће послове:  

 заштиту имовине комплекса Спомен гробља у Сремској Митровици-споменика културе 

од великог значаја;  

 спречавање крађе и девастације споменичких елемената. 

 

У извршењу послова извршилац је у обавези да:  

 без одлагања а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од 

података које доказује, о тој промени писано обавести наручиоца (са предлогом мера за 



решавање промене), и да документује на прописан начин којим је документовао 
првобитно стање приликом предаје понуде;  

 обезбеди да непосредни извршиоци услуге која је предмет набавке придржавају свих 

прописаних мера из области заштите на раду;  

 обезбеди везу са оперативним центром извршиоца са 24-часовним дежурством који 

испуњава предуслове за успостављање телефонске везе (фиксне и мобилне) са 

запосленим извршиоцима на ''Спомен гробљу''  

 обезбеди да запослени-непосредни извршиоци услуге која је предмет набавке имају 

константну сарадњу са органима безбедности, а нарочито у ситуацијама угрожене 

безбедносне ситуације на простору који се обезбеђује;  

 да непосредни извршиоци услуге у случајевима избијања пожара обавесте ватрогасну 

службу, одговорна лица наручиоца и свој оперативни центар и приступе гашењу 

почетног пожара;  

 поступа у складу са евентуалним примедбама и захтевима наручиоца у погледу начина 

обављања посла и поштовање уобичајених правила у обезбеђењу оваквог простора;  

 сваког првог у месецу, а за претходни месец, у виду писаног извештаја обавести 

наручиоца о безбедносном стању чуваног простора и у случају потребе предложи мере 

за унапређење обезбеђења чуваног простора;  

 Спомен комплекс покривен је са осам HIK Vision DNVIF OME ANTIVANDAL 

2MPX IP дан ноћ камера, једним ПЦ рачунарским склопом за видео надзор са 

софтвер и опремом за бежични Интернет. Извршилац је у обавези да одржава 

наведену опрему као и да са корисником простора – објектом (ловачка кућа) у 

коме је смештена опрема за видео надзор договори расподелу припадајућих 

трошкова (струја, вода, интернет) обзиром да наручилац није корисник наведеног 

објекта.  
 

Наручилац је у складу са наведеним описом предмета набавке физичко-техничко 

обезбеђење, дефинисао и додатне услове  који се односе на пословни капацитет и 

тражене додатне услове: а) Понуђач треба да има лиценцу за вршење послова 

планирања система техничке заштите издату од стране Министарства унутрашњих 

послова. б) Понуђач треба да има лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора 

над извођењем система техничке заштите издату од стране Министарства унутрашњих 

послова. в) Понуђач треба да има лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад 

и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издату од стране 

Министарства унутрашњих послова. 

 

 

У Сремској Митровици                                                             Комисија за јавне набавке  

 

Дана 22.10.2018. године 


