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На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени  гласник 

Републике Србије'' бр. 124/12, бр. 14/2015 и бр. 68/2015), 

 

Поводом достављеног захтева за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације у вези ЈН К 06/18, од дана 03.04.2018. године, објављујемо 

одговор на наведено питање.  

 

Питање: 

Питање: 

Да ли поседујете израђен Акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања з

а предмет јавнене набавке. 

Ако поседујете Акт, 

Молим Вас да унесте у конкурсну документацију ниво ризика и групу угрожености за л

окације које супредмет јавне набавке, 

којеће нам бити од велике користи прилико састављања понуде. 

  

Одговор: 

Наручилац не поседује израђен Акт o процени ризика у заштити лица имовине и 

пословања за предмет јавне набавке. 

  

На основу вашег одговора да за локације које су предмет Јавне набавке ЈН К 06/18 

немате одрађен Акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања, Градска 

управа Суботица је обавезан обезбеђен објекат ,те у складу са доле наведеним, молим 

да обуставите јавну набавку или да урадите све супротно важећим Законима, 

Уредбом и Правилником: 

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. 

Као обавезно обезбеђени објекат Градска управа Суботица је у обавези прво да уради 

Акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања и да се на основу акта 

изврши категоризација штићеног објекта. Тек након тога може да се покрене јавна 

набавка физичко-техничког обезбеђења. 

Молим да поштујете важеће Законе и Уредбу које сам Вам горе навео и обуставите 

јавну набавку. 

  

 Одговор: 

 

Израда Акта o процени ризика у заштити лица, имовине и пословања за Наручиоца 

услуге јавне набавке услуге обезбеђења је у процедури. Спецификација Наручиоца за 

јавну набавку услуге обезбеђења је усклађена са Законом о приватном обезбеђењу и 

свим пратећим подзаконским актима, као и са Актом о процени ризика у заштити лица, 

имовине и пословања који је у процедури. Конкурсна документација Наручиоца је 

припремљена у складу са Законом о јавним набавкама. На основу члана 5. Уредбе о 

ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења 

послова њихове заштите Акт о процени ризика и друга документа за заштиту обавезно 

обезбеђених објеката представљају пословну тајну. Заинтересовани понуђачи дају 

понуде према спецификацији из конкурсне документације Наручиоца услуге. 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 


