
 

Датум: 26.04.2018.године 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    

припремањем понуде 

     

 По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности  чији је предмет услуга  „Акт о 

процени ризика у заштити лица, имовине и пословања и других докумената за 

заштиту обавезно обезбеђених објеката и обуке  “, редни број јавне набавке 1.2.42/2018, 

Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 

 

Питање 1: 

 

1. U dodatnim uslovima tražite da ponuđač ima:  

“Ппнуђач мпра имати Решеое МУП-а РС да врши стручну пбуку лица за пбављаое прпцене 

ризика у заштити лица, импвине и ппслпваоа у пбласти приватнпг пбезбеђеоа, за пбављаое 

ппслпва физичкп техничке заштите лица и импвине, за пбављаое ппслпва планираоа, 

прпјектпваоа и надзпра над извпђеоем система техничке заштите и ппслпва мпнтаже, 

пуштаоа у рад и пдржаваоа система техничке заштите”. 

Pitanje: Kako ova nabavka nije predmet obuka koja postoje po Zakonu o privatnom obezbeđenju za 

dobijanje licence pitamo u kakvoj je vezi ovaj uslov za izradu akta o proceni rizika u zaštiti lica imovine i 

poslovanja i obuke iz protivdiverzione zaštite? Mišljenja smo da ove obuke nemaju vezu sa predmetnom 

nabavkom, pa čak i kad je upitanju i obuka iz protivdivrzione zaštite jer se ova obuka ne sprovodi po 

Zakonu o privatnom obezbeđenju. S tim u vezi molimo vas da izmenite konkursnu dokumentaciju. 

Питање 2: 

2. Rok izvršenja usloga od 15 dana 

Dosadašnje iskustvo za izradu ovih akata pokazuju da je za izradu pomenutog akta neophodno 

oko 45-60 dana. Vi ste ipak ozbiljan sistem i ako se uzme u obzir da samo vama kao naručiocu 

posla treba bar 20 dana da prikupite sve tražene informacije postavlja se pitanje a gde je vreme 

koje je neophodno za samu izradu akta. 

Pitanje: Da li hodete da produžite rok za izradu pomenutog akta jer ga nije mogude uraditi za 15 

dana? 
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Одговор 1: 

S obzirom da predmet javne nabavke obuhvata izradu „Akta o proceni rizika u zaštiti lica, 

imovine i poslovanja“ te usluge sprovođenja obuke u oblasti protiv diverzione zaštite, 

smatramo da prilikom formiranja dodatnih uslova na osnovu čl. 76 „Zakona o javnim 

nabavkama“ treba uzeti u obzir sledede činjenice;  

a) Da je „Zakonom o privatnom obezbeđenju RS“ u čl. 29 navedeno da se poslovi tehničke 

zaštite vrše upotrebom tehničkih sredstava i uređaja za sprečavanje protivpravnih radnji prema 

licima, imovini ili poslovanju a naročito za zaštitu od „ unošenja oružja, eksplozivnih, 

radioaktivnih i drugih opasnih predmeta i materija“  

b) Da je u istom članu Zakona navedeno da se poslovi tehničke zaštite vrše „naročito za zaštitu 

od provale , diverzije i nasilnog napada na objekat“  

c) Da je čl. 2 „Pravilnika o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišdenja tehničkih 

sredstava“ (Sl. Glasnik RS br.19 od 20. februara 2015 i 71 od 21. jula 2017 ) tehnička zaštita 

prepoznata kroz realizaciju upotrebe tehničkih sredstava u cilju sprovođenja mera 

protivdiverzionog i protivsabotažnog karatera. 

Na osnovu gore navedenih pravnih normi, smatramo da sprovođenje mera protivdiverzionog i 

protivsabotažnog karaktera podrazumeva kako osposobljenost za primenu mera tako i 

osposobljenost za upotrebu tehničkih sredstava za detekciju i sprečavanje ove vrste 

protivpravnog delovanja. U cilju dobijanja kvalitetne usluge, smatramo da formiranjem ovakvog 

zahteva težimo obezbeđivanju dokaza o kompetentnosti i kvalifikovanosti ponuđača i izvođača 

za sprovođenje kvalitetne obuke koja de rezultirati visokim nivoom osposobljenosti svih 

polaznika , na šta smo u obavezi u skladu sa zakonskom normativom a imajudi u vidu vrstu 

delatnosti kojom se bavi ENERGETIKA DOO.  

Одговор 2: 

U tački 9.3. konkursne dokumentacije navedeno je da „ rok u kome de izvršilac izvršiti uslugu i 

predati naručiocu Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ne može biti duži od 15 

dana od dana prijema pisanog zahteva naručioca“  Vreme potpisivanja Ugovora i upudivanja 

odnosno prijema pisanog zahteva ne mora biti identično, jer smatramo da nam je u interesu da 

predmetni Akt bude celovit, jasan i kvalitetan. Vreme za prikupljanje podataka i obilazak 

objekata ne obuhvata gore navedenih 15 dana. Iz tog razloga smatramo da je rok od 15 dana za 

pisanje Akta, a na osnovu prethodno prikupljenih podataka sasvim dovoljan. 

Не Врши се измена и допуна  конкурсне документације и продужење рока за подношење 

понуда . 

 

                                                         Комисија за јавну набавку број  1.2.42/2018  


