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ГРАД КИКИНДА 

Комисија за јавну набавку 
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        К и к и н д а 

 

 На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку – услуге обезбеђења     Јн 3/2019 доставља  

 

 

 

Одговор на захтев за додатним информацијама  

и појашњењима конкурсне документације 

Питање 1: 
 

Да ли имате одрађен Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања , за 

предметну  јавну набавку услуга бр. БР.404-6/2019 ? 

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 ниво ризика). 

 

У супротном да немате одрађен Акт, у складу са доле наведен ,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 бр.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 Наручиоца: 

1. На основу Уредбе о ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и 

начину вршења послова њихове заштите (Сл.гласник РС бр98/2016), су дефинисани објекти који се 

обавезно обезбеђују и начин вршења послова њихове заштите. Уредбом су дефинисани следећи 

обавезно обезбеђени објекти:  

Обавезно обезбеђени објекти, у смислу ове уредбе, јесу објекти енергетике, саобраћаја, 

водопривреде, индустрије, заштите животне средине и други објекти, и то:  

1) објекти који су законом, посебним прописом или одлуком надлежног органа одређени као објекти 

од посебног значаја за одбрану земље;  

2) објекти који су законом, посебним прописом или одлуком надлежног органа одређени као објекти 

од стратешког или посебног значаја за Републику Србију и њене грађане;  

3) објекти органа града - јединице локалне самоуправе;  

4) затворени објекти, дворане, хале и други објекти намењени за окупљање грађана капацитета 

смештаја 5000 грађана и више;  

5) отворени објекти, стадиони и други објекти намењени за окупљање грађана капацитета смештаја 

20.000 грађана и више;  

6) тржни центри отвореног и затвореног типа површине 10.000 м2 и више;  

7) објекти саобраћајне инфраструктуре (аутобуске и железничке станице) за град од 50.000 и више 

становника;  

8) простор на коме се налазе објекти из тач. 1)-6) овог става и чине њихов саставни део, као и 

пратећи објекти који су у функцији тих објеката. 

Такође, у члану 3, предметне уредбе стоји: “Заштита обавезно обезбеђених објеката врши се 

применом мера физичке, техничке и физичко-техничке заштите на основу акта о процени ризика у 

заштити лица, имовине и пословања”. 

  

  

На основу овога може се закључити следеће: 

- Партија 1 – предстваља обезбеђење манифестација, које свакако не спадају у обавезно обезбеђене 

објекте, те се предметна уредба не примењује. 

- Партија 2 – представља пољочуварску службу, и не обезбеђују се објекти из Уредбе. 

- Партија 3 – предстваља обезбеђење више локације које на спадају у објекте обавезног обезбеђења, 

осим објекта Градске куће, које спада у објекат органа града. По Закону о локалној самоуправи , 

Члан 65. Органи града су: скупштина града, градоначелник, градско веће и градска управа. Те је 

јасно да је израда акта потребна само за Градску кућу. Како је спецификацијом за Партију 3 

предвиђена израда предметног акта у оквиру набавке, комисија је ипак одлучила да измени 

спецификацију набавке за Партију 3, и избаци Градску кућу из спецификације и након израде Акта 

спроведе предметну набавку. 

- Партија 4 – предстваља обезбеђење објеката културе који такође не улазе у објекте обавезног 

обезбеђења према уредби. 

- Партија 5- предстваља обезбеђење више локација, које такође не улазе у објекте обавезног 

обезбеђења према уредби. 

На основу овога јасно је да нема потребе за обустављањем предметне набавке, већ само измене дела 

спецификације, једне партије предметне набавке. 

 

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. 

 

 

 

                                                                                                            Комисија за јавну набавку 

 
 

 

Напомена: Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа 

 


