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Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Нови Сад, ул. Др Симе Милошевића бр. 4 

Број: 05/09-1249 
Дана: 13.11.2020. године  

 

На основу чланa 75. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 91/2019), 
Установа Студентски центар Нови Сад објављује: 
 

 ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЕШТЕЊЕ  
 

 1) Назив наручиоца: Установа студентског стандарда Студентски центар Нови Сад, ул. Др 
Симе Милошевића бр. 4; ПИБ 102028873, 
 
2) Адреса наручиоца: Др Симе Милошевића бр. 4, Нови Сад,  
    НСТЈ ознака - РС 123 - Јужнобачка област, 
 
3) Интернет адреса наручиоца: www.scns.rs, емаил адреса: javne.nabavke@scns.rs, 
 
4) Место пружања услуге: Објекти Установе, 
    НТСЈ - РС 123 - Јужнобачка област 
 
5) Опис предмета набавке: услуге физичког и техничког обезбеђења. 
     ЦПВ ознака: Прилог 7 ЗЈН 79710000 - услуге обезбеђења. 
     Процењена вредносст јавне набавке је 14.990.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
6) Оквирни рокови  за пружање услуга и трајање уговора: 
     - пружање услуге ће трајати најдуже 12 месеци од дана потписивања уговора или до 
утрошка средстава предвиђених за предметне услуге.  
Трајање уговора 12 месеци или до утрошка предвиђених средстава. 
 
7) Услови за учешће: 
Понуђачи који буду учествовали у поступку морају да испуне следеће услове: 
 

1. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом: 
- да понуђач поседује важећу дозволу Министарства унутрашњих послова за 
вршење послова физичко –техничке заштите  лица  и  имовине  и  одржавање  
реда  на  спортским  приредбама,  јавним скуповима и другим местима окупљања 
грађана, у складу са Законом о приватном обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 
104/2013, 42/2015 и 87/2018). 
 
2. да понуђач има најмање 40 запослених или радно ангажованих службеника, 
који поседују лиценцу за обављање послова физичко-техничког обезбеђења, од 
чега: 
 
2.1 најмање 6 службеника мора бити женског пола; 
2.2 најмање шест лица мора да поседује сертификат о обуци за коришћење 
апарата етилометар (алкотест); 
2.3 најмање 6 лица морају да поседују потврду о положеном испиту прве помоћи. 
2.4 најмање 16 лица мора поседовати лиценцу – сертификат – потврду о обуци да 
су оспособљени да користе све софтвере Uniview произвођача опреме за видео 
надзор „смарт“ система аналитичког видео надзора са напредним могућностима. 
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То подразумева потврду о обучености руковањем EZStation v3.0 VMS (Video 
menadžment softver), EZWall vR1121 (softver za video zid), EZTools v1103 (Alati za 
konfiguraciju parametara uređaja), EZView v2.21.2 (nadgledanje putem mobilne 
aplikacije) и UNIVIEW OET-213H-BTS1, CW180 терминалима за бесконтактно 
мерење температуре и препознавања лица, OPD-533TMB – Капија за детекцију 
метала и контролу телесне температуре... 
 
Докази: 
  
             2.1 фотокопије одговарајућих М образаца – пријаве на обавезно социјално 
осигурање, или уговор о раду, уговор о обављању привремених и повремених 
послова или други доказ којим се регулише рад ван радног односа и Изјава дата 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом се потврђује 
испуњавање додатних услова утврђених Законом о јавним набавкама и 
конкурсном документацијом попуњена и потписана (Саставни део конкурсне 
документације је Образац 18 - Изјава о испуњавању додатног услова).  
 2.2 фотокопије важећих лиценци издате од стране Минстарства 
унутрашњих послова за најмање 40 запослених или радно ангажованих 
службеника, где најмање 6 службеника мора бити женског пола; 
 2.3 фотокопија сертификата које издаје произвођач етилометра или 
овлашћени дистрибутер; 
 2.4 фотокопија потврде о положеном испиту прве помоћи и фотокопија 
дозволе (лиценце) предавача-испитивача из прве помоћи коју издаје 
Министарство здравља Р. Србије. 
           2.5 фотокопије лиценци – серификата – потврда о обуци за руковањем свих 
наведених софтверских решења и терминала за бесконтактну контролу телесне 
температуре, издате од стране произвођача или овлашћеног генералног 
заступника за Републику Србију 
  
3. да испуњава услов техничког капацитета: 
 
3.1. да понуђач располаже неопходним минималним техничким капацитетом  и 
то: 
 
3.1.1. најмање једним етилометром (алкотестом), који се редовно баждари (у 
власништву, закупу, лизигу и слично); 
3.1.2. најмање 12 метал детектора;  
3.1.3. најмање 32 претплатничка броја мобилне телефоније; 
3.1.4. контролно – оперативним мониторинг центром са могућношћу даљинског 
праћења  система видео надзора и овлашћеним и лиценцираним софтвером за 
праћење видео надзора који подржава планирани систем "СМАРТ" аналитичког 
видео надзора: 
EZTStation v3.0 VMS (Video menađment softver), EZWall vR1121 (softver za video 
zid), ezt tools V1103 (Alat za konfiguraciju parametara uređaja), EZView v2.21.2 
(nadgledanje putem mobilne aplikacije) као и алармног система. У центру је 
неопходно да постоји дежурство 24 сата, поседовање 3 возила и 3 екипе за 
интервенцију у случају потребе.  
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3.1.5. - најмање 5 мобилних и лако преносивих терминала за бесконтактно 
мерење температуре и камером за препознавања лица, детекцију ношења маске 
са звучним и светлосним алармима, са могућношћу контроле приступа на основу 
препознавања лица, могућношћу контроле приступа преко картице и 
евиденцијом радног времена који је компатабилан са софтвером ради 
повезивања са контролно оперативним центром за даљинско праћење. Уређај у 
случају потребе неопходно је поставити најкасније у року од сат времена од 
захтева наручиоца на било коју локацију где је неопходно и захтевано 
бесконтактно мерење температуре. Минимум једна КД врата са детекцијом 
уношења металних предмета са интегрисаним системом за препознавање лица и 
бесконтактно мерење телесне температуре и контролом приступа на основу 
препознавања лица или читачем картица. 
 
Докази: 
 3.1.1. пописне листе, уговори о закупу (лизингу, најму и сл...) или други 
документи из којих се може утврдити да ли су испуњени услови, и фотокопије 
Уверења о оверавању мерила које издаје Дирекција за мере и драгоцене метале 
или овлашћено тело од стране дирекције за мере и драгоцене метале у складу са 
захтевима прописаним правилником о етилометрима;  
 3.1.2. пописне листе, уговори о закупу (лизингу, најму и сл...) или други 
документи из којих се може утврдити да ли су испуњени услови;  
 3.1.3. последњи рачун издат од стране мобилног оператера за сваки број;  
 3.1.4. Извод листе основних средстава, из које се може видети да понуђач 
поседује опрему за овакву делатност (рачунари, монитори, CCTV тастатура и 
слично), као и одговарајући софтвер односно уговор са произвођачем опреме или 
његовим овлашћеним генералним дистрибудером на простору Републике Србије; 
Возила морају бити регистрована и технички исправна. 
 3.1.5. пописна лиса, извод листе основних средстава, из које се може видети 
да понуђач поседује опрему за овакву делатност односно уговор са произвођачем 
опреме или његовим овлашћеним генералним дистрибудером на простору 
Републике Србије;   
 

8) Додела уговора: критеријум за доделу уговора је "цена". 
 
9) Привредни субјекти који су заинтересовани да уговор о наведеним услугама дужни 
су да обавесте Наручиоца о својој заинтересованости за Уговор путем Изјаве о 
заинтересованости. Изјава се доставља Наручиоцу на емаил адресу: 
javne.nabavke@scns.rs у периоду од 13.11.2020. године до 23.11.2020. године. Након 
поднетих Изјава Наручилац ће заинтересованим привредним субјектима упутити 
позив за достављање понуда и условe за учешће.  
 
10) Уговор ће бити додељен без даљег објављивања јавног позива. 
 
                                                                                                                       
 


