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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), а поводом захтева за појашњењем конкурсне документације број ЈН II-7/18, у 
поступку јавне набавке услуга – Услуге обезбеђења објеката, број ЈН II-9/19, Комисија за 
јавну набавку број ЈН II-9/19 доставља тражене одговоре поводом конкурсне документације 
на начин како следи: 
 
 

ПИТАЊЕ БРОЈ 1:  
 

Да ли имате одрађен Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања , за 
предметну бр. ЈН II-9/19  ? 
 
Питање гласи да ли имате одрађен горе поменути елеборат ДА или НЕ, не односи се на 
његов садржај у складу са чланом 5.УРЕДБА О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ 
ОБАВЕЗНО ОБЕЗБЕЂЕНИХ ОБЈЕКАТА И НАЧИНУ ВРШЕЊА ПОСЛОВА ЊИХОВЕ ЗАШТИТЕ ("Сл. 
гласник РС", бр. 98/2016), као и са Законом о приватном обезбеђењу (измене и допуне) где 
је јасно назначено да правна лица која врше услугу приватног обезбеђења немогу склопити 
Уговор ако корисник услуга не поседује акт о процени ризика у заштити лица имовине и 
пословања на начин не мањим од мера из самог акта које произилазе - а који представља 
пословну тајну. 
 
За локације којa je предмет Јавне набавке, (ако имате одрађен Акт о процени ризика у 
заштити ЛИМ , молим да унесете односно измените конкурсну документацију са назнаком у 
коју групи угрожености сте сврстани односно који је ниво ризика). 
 
У супротном да немате одрађен Акт, у складу са доле наведен ( а где сте били у Законској 
обавези Ваш рад усагласити са доле поменуим Законом, Уредбом Правилницима још 2017) 
,молим да обуставите јавну набавку, до израде поменутог Акта,или да одрадите све супротно 
важећим Законима, Правилницима,Уредбом и прописима : 
 
У складу са чланом 34. Закона о приватном обезбеђењу; Уредбом о ближим критеријумима 
за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите ; 
На основу члана 67. Став 2. Закона о одбрани ("Службени гласник РС", број 116/07) и члана 
43. став 1. Закона о влади ("Службени гласник РС", број 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 
65/08), на основу члана 5. став 4. Закона о приватном обезбеђењу ("Службени гласник РС", 
број 104/13 и 42/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", број 55/05, 
71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14); На основу члана 
33. став 2. Закона о приватном обезбеђењу ("Службени гласник РС", број 104/13), Правилник 
о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава"Службени 
гласник РС", број 19 од 20. фебруара 2015. 2015 - каже се да се заштита врши применом 
мера физичке,  техничке и физичко-техничке заштите, на основу акта о процени ризика у 
заштити лица, имовине и пословања. 
 
ПИТАЊЕ БРОЈ 2: 
 
Ако имате одрађен Aкт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања, да ли сте 
јавну набавку усагласили са поменутим актом у смислу потребног броја извршиоца 
службеника обезбеђења и техничке заштите из разлога јер на основу измена и допуна 
Закона о приватном обезбеђењу даваоц услуга је у прекршају ако потпише Уговор са 



корисником услуга мањим од прописаних мера у самом Акту о процени ризика у заштити 
ЛИП.(казна предвиђена за даваоца услуга ФТО је од 500.000,00 - 2.000.000,00). 
 
ОДГОВОР ЗА ПИТАЊЕ БРОЈ 1 ОДНОСНО ПИТАЊЕ БРОЈ 2: 
 
Нa oснoву члaнa 63. стaв 2. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa ( "Сл. глaсник РС бр.124/12, 14/15, 
68/15)  зaинтeрeсoвaнo лицe мoжe у писaнoм oблику трaжити oд нaручиoцa дoдaтнe 
инфoрмaциje или пojaшњeњe у вeзи сa припрeмaњeм пoнудe, при чeму мoжe дa укaжe 
нaручиoцу и нa eвeнтуaлнe уoчeнe нeдoстaткe и нeпрaвилнoсти у кoнкурснoj дoкумeнтaциjи. 
 
 Вaшa oбa питaњa, сe нe oднoсe нa сaм пoступaк jaвнe нaбaвкe, кao ни нa сaдржину 
кoнкурснe дoкумeнтaциje, oднoснo ви нe трaжитe дoдaтнe инфoрмaциje или пojaшњeњa кoja 
сe тичу сaмoг припрeмaњa пoнудe, вeћ пoкушaвaтe нaручиoцу дa укaжeтe  нa oдрeђeнe 
oбaвeзe  прaвних лицa вeзaнo зa Зaкoн o привaтнoм oбeзбeђeњу. (“Сл. Глaсник РС” брoj 
104/13 , 42/15 и 87/18). Ви нe укaзуjeтe нaручиoцу нa eвeнтуaлнe нeдoстaткe и 
нeпрaвилнoсти у прeдмeтнoj кoнкурснoj дoкумeнтaциjи -  нa штa нaрaвнo имaтe прaвo у 
склaду сa oвим стaвoм Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, вeћ  пoкушaвaтe дa кoнтрoлишeтe 
нaручиoцa дa ли пoштуje oдрeдбe Зaкoнa o привaтнoм oбeзбeђeњу.  
Истим ти Зaкoнoм o привaтнoм oбeзбeђeњу (“Сл. Глaсник РС” брoj 104/13 , 42/15 и 87/18) у 
члaну 70.прeдвиђeнo je дa нaдзoр нaд примeнoм прeдмeтнoг зaкoнa врши Mинистaрствo 
унутрaшњих пoслoвa и нaдлeжнe инспeкциjскe службe у склaду сa утврђeним дeлoкругoм a 
нe зaинтeрeсoвaни пoнуђaчи! 
Oвим путeм нaпoмињeмo дa je прeдмeтнa Кoнкурснa дoкумeнтaциja сaчињeнa у пoтпунoсти 
склaду сa Зaкoнoм o jaвним нaбaвкaмa ( "Сл. глaсник РС бр.124/12, 14/15, 68/15) и у склaду 
сa Прaвилникoм o oбaвeзним  eлeмeнтимa кoнкурснe дoкумeнтaциje у пoступцимa jaвних 
нaбaвки и нaчину дoкaзивaњa испуњeнoсти услoвa ( "Сл. глaсник РС бр.86/15), aли тaкoђe 
пoштуjући oдрeдбe и пoсeбнoг прoписa Зaкoнa o привaтнoм oбeзбeђeњу a свe у склaду сa 
пoтрeбaмa кoje нaручилaц у вeзи прeдмeтних услугa имa. 
 
 

                                                                                                                  

Комисија за јавну набавку број ЈН II-9/19 
 
 
* документ је важећи без потписа и печата 


