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ПРЕДМЕТ: Одговор на питања ЈН 03/2019 

 

Дана 05.12.2019. године мејлом је у вези са ЈНМВ 03/2019 – Набавка услуга обезбеђења и 

чишћења, упућен Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације следеће садржине: 

 

"Поштовани, 

 

Као заитересовани понуђачи, молимо Вас да нам доставите одговоре: 

Питање 1: Да ли имате израђен Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања , 

за предметну ЈН услуге обезбеђења ? 

 

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. 

 

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), односно ако немате израђен акт о 

процени ризика у заштити лица имовине и пословања ни једно лиценцирано правно лице несме 

да потпише Уговор о пружању услуга предметне јавне набавке јер у том случају крши Закон о 

приватном обезбеђењу, те у складу стим молим да обуставите јавну набавку до израде 

поменутог елебората. 

 

Питање бр.3: 

Пошто нам је познато да на објекту постоји систем техничке заштите: 

Да ли поседујете план система техничке заштите,пројектну документацију израђени од 

стране лиценцираног лица од стране МУП РС као и уговор о обавезном одржавању?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОДГОВОР 

 

Поштовани, 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама достављамо Вам одговоре: 

 

Одговор на питање број 1: 

 

Центар за културу Лазаревац је установа културе чији је оснивач ГО Лазаревац. Оснивач је 

израдио Акт о процени ризика у складу са Законом о приватном обезбеђењу и Уредбом о 

ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начина вршења послова 

њихове заштите и то на основу члана 2. тачка 3. напред наведене Уредбе. 

 

Центар за културу Лазаревац нема израђен Акт о процени ризика о заштити лица, имовине и 

пословања за предмет ЈН услуге обезбеђења, јер сматра да нема обавезу да има тај Акт, за 

разлику од Оснивача ГО Лазаревац, који има ту обавезу, па је званично тражио и тумачење од 

Информативно пословног центра, који нас је обавестио да немамо ту обавезу. Истичемо да 

наша установа није сврстана ни у једну групу угрожености, па у складу са тим нема потребе за 

било каквом изменом конкурсне документације. 

  

Одговор на питање број 2: 

 

С обзиром на то да немамо Акт о процени ризика, конкурсна документација за ЈН 03/2019 је 

урађена у складу са потребама наручиоца, а у складу са Законом. 

 

Одговор на питање број 3: 

 

Центар за културу Лазаревац поседује систем техничке заштите, израђен у складу са 

одговарајућим прописима. Тај систем техничке заштите није у вези са набавком услуга 

обезбеђења, јер је израђен у сврху контроле запослених доласка и одласка са посла, као и 

контоле уношења и изношења опреме приликом организације позоришних представа, 

концерата и других програма. 

 

 

 

 

 

С поштовањем, 

 

 Комисија за ЈН 03/2019 


