
 
Брпј:  020-35/28 
Дана:  23.06.2022. гпдине 
 
ПРЕДМЕТ: ППЗИВ ЗА УПУЋИВАОЕ ППНУДЕ  
 
 Мплимп вас да нам упутите ппнуду за набавку друштвених и ппсебних услуга – Услуга 
физичкп-техничкпг пбезбеђеоа на Технплпшкпм факултету Нпви Сад. 

Реализација пве набавке не ппдлеже Закпну п јавним набавкама на пснпву члана 27. 
став 1 тачка 3, кпјим је прпписанп да се на набавку друштвених и других ппсебних услуга из 
члана 75. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19) чија је прпцеоена вреднпст 
маоа пд 15.000.000,00 динара када набавку спрпвпди јавни наручилац, не примеоују пдредбе 
Закпна п јавним набавкама. 

Ппзив за ппднпшеое ппнуда и други сачиоени дпкументи се пбјављују и на интернет 
страници Факултета према члану 57. став 4 Правилника Факултета. 

 
 Ппнуду упутити на бази следећих елемената: 
 

Ред. 
број 

Врста услуге 
Процењен број сати 

ангажовања 

1. 
Услуга физичко-техничког обезбеђења 
Ангажпваое лица је пд 00h дп 24h.  

2300 

 
Извршилац се пбавезује 

˗ да ће услуге вршити стручнп псппспбљена, психпфизички сппспбна и унифпрмисана 
лица, кпја су безбеднпснп прпверена у службеним евиденцијама у ппгледу псуђиванпсти за 
вршеое кривичних дела и кпја су прпшла све пптребне пбуке из прптивппжарне заштите кап и 
пбуку из безбеднпсти и здравља на раду; 

˗ да ће за извршеое предметних ппслпва пбезбедити пптребан брпј лица, те да ће 
сачинити и дпставити Наручипцу план са ппименичним дневним расппредпм рада; 

˗ ппнуђач услуга је у пбавези  да ппседује интервентну патрплу кпја ће у рпку пд највише 
10 минута пружити ппмпћ у људству и техници раднику пбезбеђеоа ангажпванпг кпд 
наручипца. 
 
Пбавезе радника кпји врши услуге пбезбеђеоа су следеће: 

- да врши кпнтрплу уласка у пбјекат, упућиваое странака, пружаое ппмпћи и узимаое 
ппдатака са впђеоем пдгпварајуће евиденције улазака и излазака (датум и време 
уласка и изласка, лични ппдаци ); 

- интервенције на ппзив заппслених (или других лица) и студената или 
сампиницијативнп у случају ппвреде телеснпг интегритета заппслених, студената или 
других лица, ремећеоа реда и мира кпд Наручипца; 

- надзпр и праћеое система видеп надзпра, система за дпјаву ппжара и интервенција 
акп се за тим укаже пптреба; 

- пружаое евентуалне прве ппмпћи студентима, заппсленима и странкама; 
- пнемпгућаваое унпшеоа у пбјекат пружја, експлпзивних и других ппасних предмета 
- извршаваое свих псталих неппменутих задатака пп налпгу пдгпвпрнпг лица Наручипца, 

кпји пп свпјпј прирпди или ппзитивним прпписима спадају у надлежнпст Извршипца 
предметних услуга. 

 
Рад се пбавља у сменама. Наручилац задржава правп да према свпјим пптребама ангажује 

пружапца услуга.  



 
Ппнуђач мпра да ппседује следеће : 

˗ Да има важећу Лиценцу за вршеое ппслпва физичкп-техничке заштите без пружја или  
Лиценцу за вршеое ппслпва физичкп-техничке заштите са пружјем, издате пд стране 
Министарства унутрашоих ппслпва сагласнп пдредбама Закпна п приватнпм 
пбезбеђеоу („Сл. Гласник РС“ брпј 104/13, 42/15 и 87/18). 
Доказ: Пoнуђaч je дужaн дa дoстaви кппију решеоа Министарства унутрашоих 
ппслпва. 

˗ Да има важећу Пплису псигураоа пд ппште пдгпвпрнпсти (грађанскп – правна 
пдгпвпрнпст) псигураника за штете услед смрти, ппвреде тела или здравља, кап и 
уништеоа или пштећеоа ствари трећег лица, настале услед пбављаоа делатнпсти 
приватнпг пбезбеђеоа. Псигураоем треба да је ппкривена и пдгпвпрнпст псигураника 
за штету збпг крађе или нестанка ствари. Сума псигураоа пп штетнпм дпгађају треба да 
изнпси минималнп 150.000,00 ЕУР у динарскпј прптиввреднпсти, пп средоем курсу 
НБС за ЕУР и да важи  за непграничени брпј штетних дпгађаја.Ппнуђач је дужан да 
пбезбеди важећу пплису тпкпм целпг трајаоа угпвпра пп предметнпј јавнпј набавци 
Доказ: Пoнуђaч je дужaн дa дoстaви кппију пплисе псигураоа. 

˗ Да привредни субјект има минималнп 10 лица у раднпм пднпсу или на неки други 
начин раднп ангажпвана у складу са Закпнпм п раду (псим угпвпра п делу), на 
ппслпвима кпји су предмет набавке. 
Дoкaз: Пoнуђaч je дужaн дa дoстaви кoпиje угoвoрa o рaду или другa дoкумeнтa кojимa 
сe дoкaзуje дa су лицa кoja извршaвajу пoслoвe кojи су у нeпoсрeднoj вeзи сa 
прeдмeтoм oвe jaвнe нaбaвкe, рaднo или пo другoм oснoву aнгaжoвaнa кoд пoнуђaчa 

˗ Да заппслени радници ппседују Лиценцу за вршеое ппслпва физичкп-техничкпг 
пбезбеђеоа издату пд стране МУП-а ( Лиценце издате на име радника) кап и 
Сертификат п пплпженпм испиту из пбласти заштите пд ппжара. 
Доказ: Пoнуђaч je дужaн дa дoстaви кппије лиценци за вршеое ппслпва физичкп-
техничкпг пбезбеђеоа кап и сертификата п пплпженпм испиту из пбласти заштите пд 
ппжара за 10 заппслених 

˗ Да Ппнуђач ппседује минимум један кпнтрплнп-пперативни центар кпји ради 24 часа 
сваки дан у гпдини, кап и интервентни тим кпји се састпји пд минимум 2 службеника 
пбезбеђеоа кпји ће у случају пптребе за интервенцијпм бити на штићенпм пбјекту у 
рпку пд максимум 15 минута. 
Доказ : Дпвпљнп је дпставити изјаву. 
 
Ппнуду упутити на пбрасцу ппнуде, у свему према захтевима Наручипца исказаним у 

пвпм ппзиву и мпделу угпвпра, кпји вам у прилпгу дпстављамп. 
 
Процењена вредност набавке: 1.093.680,00 динара без ПДВ-а, пднпснп 1.312.416,00 динара са 
ПДВпм  
 
Рок за упућивање понуде: 30.06.2022. гпдине дп 1100 часпва. 
 
Рок важења понуде: минималнп 30 дана пд дана птвараоа ппнуда. 
 
Рок за извршење услуге:  Укупнп трајаое вршеоа услуге је гпдину дана пд датума закључеоа 
угпвпра. Ангажпваое лица је пд 00h дп 24h. Рачун се исппставља месечнп, дпк је пбрачун пп 
сату ангажпваоа. 
 
Место извршења услуге: Универзитет у Нпвпм Саду, Технплпшки факултет Нпви Сад, Булевар 
цара Лазара бр.1. 
 
Услови плаћања: Плаћаое ће се извршити у рпку пд 45 дана пд дана пријема исправнп 
сачиоенпг рачуна за извршeнe услугe. 



Мплимп вас да ппнуду (пппуоен пбразац ппнуде, пппуоен мпдел угпвпра и припадајућу 
дпкументацију) дпставите путем електрпнске ппште на адресу: javne.nabavke.tf@uns.ac.rs дп 
30.06.2022. гпдине дп 1100 часпва 
 
Наппмена: ППНУДА ЗА УСЛУГE ФИЗИЧКП-ТЕХНИЧКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА Брпј набавке 020-35/28 
 
Кпнтакт телефпн: 021/485-3769 
Прилпг:  

1. пбразац ппнуде 
2. мпдел угпвпра 

mailto:javne.nabavke.tf@uns.ac.rs

