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Предмет јавне набавке: 

  Услуге обезбеђења објеката и програмских садржаја Културног центра Новог Сада 
 

I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
МЕЊА/ДОПУЊУЈЕ СЕ  у конкурсној документацији : 

 
1).  На стр. 5/45 конкурсне документације  и сада гласи:  

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
 

Образац број 1  
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
Услуге обезбеђења објеката и програмских садржаја Културног центра Новог Сада  

 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА: 
 

Обезбеђење објекта Кутурног центра Новог Сада подразумева 24 - часовно физичко 
обезбеђење и контрола објекта у Католичкој порти 5, у Новом Саду свих седам (7) дана у 
недељи, укључујући верске, националне и друге празнике на годишњем нивоу. Квадратуре 
2.000 m².  

Једно лице обезбеђења у смени стално. Контрола објекта подразумева обилажење и 
проверавање просторија унутар објекта Културног центра Новог Сада. 
 

Неопходно је да ангажована лица буду адекватно униформисана, са видним 
обележјима, као и да имају искуство на истим пословима. 
 
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА ЕЂШЕГ: 
 

Обезбеђење објекта Еђшег подразумева 24 - часовно физичко обезбеђење  и контрола 
објекта у Антона чехова 4, у Новом Саду свих седам (7) дана у недељи, укључујући верске, 
националне и друге празнике на годишњем нивоу.  

Једно лице обезбеђења у смени стално. Контрола објекта подразумева обилажење и 
проверавање просторија унутар објекта Еђшег. 
 

Неопходно је да ангажована лица буду адекватно униформисана, са видним 
обележјима, као и да имају искуство на истим пословима. 

 
Познавање  „AVIGILON Alarm Control Center 4 ili 5“  система јер ће радници руковати 

истим у склопу безбедносног система који је постављен у објектима Културног центра Новог 
Сада (Католичка порта 5 и Антона Чехова 4, Нови Сад). 
Објекти Културног центра Новог Сада (Католичка порта 5 и Антона Чехова 4, Нови Сад 
располажу са IP видео обезбеђењем“ AVIGILON“ чије камере покривају улаз и све главна 
места унутар објеката, поред камера се налазе и сензори покрета. Главни мониторинг камера 
се врши из чуварске просторије која се налази код главног улаза у зградама КЦНС (Католичка 
порта 5 и Антона Чехова 4, Нови Сад). Софтвер који се користи за снимање je „ AVIGILON 
Alarm Control center 4“ -софтвер за снимање, преглед и управљање са IP камерама.  
 

Објекти су сврстани (ниво ризика) под трећу категорију.



 


