
 
Дел. број: 02-41/2022/3 
Датум: 30.08.2022. године 
 
На основу члана 27. Став 1 Тачка 1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019), Правилника 
о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује   и 
члана 52. Статута Универзитета у Новом Саду (Савет Универзитета у Новом Саду 8. март 2018. године, 
5. април 2018. године – исправка, 13. фебруар 2019. године, 29.септембар 2020. године)Универзитет у 
Новом Саду, Др Зорана Ђинђића брoj 1, Службеник за јавне набавке упућује понуђачима: 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ 

Поштовани, молим Вас да нам доставите понуду за следеће услуге: Израда пројекта система 
техничке заштите,видео надзора, против провалног система и контроле приступа; 

Ред. бр. јавне набавке мале вредности наруџбеницом је: 02-41/2022 
 

Сврха ове јавне набавке је Израда пројекта система техничке заштите,видео надзора, против 
провалног система и контроле приступа. 

Закон о приватном обезбеђењу дефинише и системе техничке заштите, готово је изједначио ову 
област са противпожарном заштитом, првенствено у смислу лиценцираних фирми и лиценцираних 
професионалаца, запослених у тим фирмама који сада једини имају овлашћења да врше и обављају 
послове везане за техничку заштиту. 

 
Системи техничке заштите видео надзор, противпровални системи и контрола приступа спадају у 

послове обезбеђења и подлежу овом закону који и дефинише одређене предприпремне радње које 
претходе инсталацији система (процедуре зависе од категорије објеката) 

 
Закон уређује и налаже следеће процедуре: 
    Израду Акта о процени ризика, 
    Израду плана система техничке заштите, 
    Израду пројекта система техничке заштите, 
    Монтажу, уградњу подешавање, пуштање у рад и обуку корисника, 
    Обавезно одржавање система техничке заштите. 
 
Све ове и припремне, инсталационе и пост-куповне радње купци од 01. јануара 2018. године могу 

уговорити и набавити искључиво од, по новом закону посебно лиценцираних правних субјеката који 
поседују адекватне лиценце за послове процене ризика, планирања, пројектовања, монтаже и законског 
одржавања/сервисирања видео надзор система. 

 
За сваки део послова из области Техничке заштите (процена ризика, планирање, пројектовање 

система, надзор над извођењем, извођење радова, обука корисника и одржавање система) обавезна је 
Лиценца МУП-а, у складу са законом о приватном обезбеђењу. 

 Инсталирање и одржавање система обавезно обавља Лиценцирано правно лице или предузетник 
са Лиценцом. 

 
    За сваки инсталиран систем израђује се техничка документација у складу са законом. 
 
    Обавеза корисника система је да омогући и уговори одржавање система техничке заштите у 

складу са законом. 
 



    Инсталирани систем техничке заштите не сме да угрожава приватност других, у складу са 
законом, 

 
    Снимљени видео материјал са сваке камере се мора чувати најмање 30 дана и обавезно се мора 

ставити на увид овлашћеном Полицијском службенику, на захтев! 
 
Корисници система техничке заштите, који имају раније инсталиране системе дужни су да све 

своје већ инсталиране системе ускладе са овим законом и да обезбеде одржавање у складу са законом. У 
колико инсталирани системи не испуњавају предвиђене техничке услове законом, исти морају бити 
замењени одговарајућим. 

 
    Корисник система техничке заштите је одговоранза инсталирани систем уколико по закону не 

обезбеди: да инсталирана опрема по намени, квалитету и карактеристикама одговара прописаним 
стандардима, као и ако не обезбеди одржавање система у складу са законом. 

 
    Правно лице или предузетник са Лиценцом за приватно обезбеђење одговорно је за исправност 

и функционалност техничких система заштите, а корисник услуга мора да осигура њихово одржавање и 
сервисирање у складу са овим законом и уговором. 

 
Релевантна документа: Закон о приватном обезбеђењу и Правилник о начину вршења послова 

техничке заштите и коришћења техничких средстава "Службени гласник РС", број 91 од 24. 12. 2019. 
 

 Понуде конципирати како је дато у захтеву, понуду дати за план, за пројекат И за надзор с тим да 
ће се у обзир узимати укупна понуда коју нудите и коју достављате на меморандуму уредно испуњену и 
оверену. Понуду доставити на свом меморандуму са свим ставкама наведеним у захтеву у редоследу како 
је тражено у захтеву. Понуда мора бити исправно попуњена и оверена. Уколико понуда није исправно 
попуњена и оверена, сматраће се неисправном.  
 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
 Цене предметних услуга у понуди морају бити исказане у динарима са и без пореза на додату 
вредност и укупно. Ценом понуђача морају бити обухваћене: услуге постављања, израде и репарације и 
сви евентуални попусти (не исказују се посебно). Цена се даје ФЦО наручилац и њоме се обухватају сви 
зависни трошкови који је оптерећују. Промене понуђених цена током реализације Уговора неће бити 
могуће. Рок извршења услуге. 
Остали елементи битни за исправност понуде: 

- Рок за достављање понуда је 06.09.2022. године 
- Време до 10.00 часова 
- Место   УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ – РЕКТОРАТ 

(2. спрат, ЈАВНЕ НАБАВКЕ) 
   Др Зорана Ђинђића бр. 1 
          21000 Нови Сад 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ 
1. Структура цене – без и са урачунатим порезом на додату вредност и укупно; 
2. Квалитет – у складу са важећим стандардима у области; 
3. Услови плаћања – 15 дана по пријему фактуре, а након обављене испоруке; 
4. Рок важења понуде – 30 (тридесет) дана, од дана отварања понуда 
5. Наручилац и Понуђач ће након избора по основу критеријума потписати уговор; 
 
С поштовањем,   

Универзитет у Новом Саду 


