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ПРЕДМЕТ: Одговор Комисије на захтев за додатним појашњењима конкурсне документације
у поступку јавне набавке мале вредности услуга – физичко техничко обезбеђење, број јавне
набавке 1.2.2/2018
Дана 28.06.2018. године, достављен је путем мејла захтев за додатним информацијама и
појашњењима конкурсне документације у предметном поступку јавне набавке следеће
садржине:
ПИТАЊЕ 1: Да ли имате одрађен Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и
пословања , за предметну јавну набавку?
Питање гласи да ли имате одрађен акт или НЕ, не односи се на његов садржај ускладу са
чланом 5.УРЕДБА О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБАВЕЗНО
ОБЕЗБЕЂЕНИХ ОБЈЕКАТА И НАЧИНУ ВРШЕЊА ПОСЛОВА ЊИХОВЕ ЗАШТИТЕ ("Сл.
гласник РС", бр. 98/2016) - који представља пословну тајну.
За локацијu којa je предмет Јавне набавке, (ако имате одрађен Акт о процени ризика у
заштити ЛИМ , молим да унесете у конкурсну документацију). У супротном да немате
одрађен Акт, у складу са доле наведен ,молим да обуставите јавну набавку, до израде
поменутог Акта :
У складу са чланом 34. Закона о приватном обезбеђењу; члану 3 Уредбе 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.
Те у складу са горе наведеним , молим да поштујете важеће законе, уредбе и правилнике.
Поступајући по члану 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015 - у даљем тексту Закон), а у складу са конкурсном документацијом у предметном
поступку, део - Упутство понуђачима како да сачине понуду - Додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде ( поглавље VI, тачка 19), дана 02.07.2018. године,
Комисија даје следећи:

ОДГОВОР
У складу са чланом 5. Одлуке о објектима од посебног значаја за Одбрану („Службени
гласник РС“, бр 112/2008) објекат који је предмет јавне набавке није посебним Решењем
ресорног министарства опредељен као објекат од посебног значаја. На основу члана 2. Уредбе о
ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова
њихове заштите (“Службени гласник РС“, број 98/16) објекат који је предмет јавне набавке није
у категорији обавезно обезбеђених објеката, те у смислу наведених прописа не постоји обавеза
израде Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања.

Комисија за јавну набавку
у предметном поступку јавне набавке
образована Решењем бр. 1/33 од 21.06.2018. године

