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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 2 

у поступку јавне набавке услуга – израда планова процене ризика, анализе и оцене 

у заштити лица, имовине и пословања,  

шифра: ЈНМВ-4/2018 

 

 

Наручилац је дана 06.06.2018. године од заинтересованих лица, путем е-маила, 

примио Захтеве за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације 

за јавну набавку услуга – израда планова процене ризика, анализе и оцене у заштити 

лица, имовине и пословања, шифра: ЈНМВ-4/2018. 

 

Питање 1: „Предмет јавне набавке је услуга – израда планова процене ризика, 

анализе и оцене у заштити лица, имовине и пословања. На страни 7/32 се траже следећи 

докази: „фотокопија важеће лиценце LT1 издата од стране Министарства унутрашњих 

послова, фотокопија важеће лиценце LT2 издата од стране Министарства унутрашњих 

послова и фотокопијa важећe лиценцe и фотокопијa потврде о важењу лиценце 

Инжењерске коморе Србије. 

Такође, на страни 23/32 у обрасцу структуре цене тачке 2 и 3 односе се на услугу 

израде плана система техничке заштите и израде пројекта система техничке заштите. 

С обзиром да су процена ризика, планирање и пројектовање три различите услуге 

молимо да извршите измену конкурсне документације и обликујете исту по партијама. 

Такође сматрамо да је предвиђен рок од 60 дана кратак за израду 8 Актова о процени 

ризика, 8 Планова и 8 Пројеката техничке заштите, из тог разлога молимо да извршите 

измену конкурсне документације и продужите рок израде поменутих докумената.“ 

Питање 2: „У додатним условима тражите да понуђач има минимум једног 

запосленог који има лиценцу за планирање система техничке заштите. Питање: Зашто 

тражите овај додатни услов када он није везан за процену ризика. Овај кадар је 

неопходан када будете радили набавку након процене ризика - Планирање система 

техничке заштите. У овој јавној набавци нема места оваквом захтеву односно овакав 

додатни услов није у вези са предметном јавном набавком.“ 

Питање 3: „У додатним условима тражите да понуђач има минимум једног 

запосленог који има лиценцу за пројектовање система техничке заштите. Питање: 

Зашто тражите овај додатни услов када он није везан за процену ризика. Овај кадар је 

неопходан када будете радили набавку након планирања система техничке заштите - 



Пројектовање система техничке заштите. У овој јавној набавци нема места оваквом 

захтеву односно овакав додатни услов није у вези са предметном јавном набавком.“ 

Питање 4: „У датним условима тражите:   најмање један дипломирани инжењер 

електротехнике који поседује лиценцу 353. Питање: Овакав захтевани додатни услов је 

ван свих резона, он нема везе  са предметном јавном набавком.“ 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 05.06.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор 1: Предмет јавне набавке је израда Акта о процени ризика у заштити 

лица, имовине и пословања, као и израда плана система техничке заштите и израда 

пројекта система техничке заштите. Предметне услуге су у логичкој вези, односно једна 

произлази из друге. Наручилац је предвидео довољан кадровски капацитет како би 

предметне услуге могле бити извршене у захтеваном року. 

Пoнуђач, према Закону о јавним набавкама, понуду може поднети самостално, 

са подизвођачем или заједничку понуду. 

 

Одговор 2: Предмет јавне набавке је израда Акта о процени ризика у заштити 

лица, имовине и пословања, као и израда плана система техничке заштите и израда 

пројекта система техничке заштите. Наведени услов се односи на извршење дела 

набавке, и то израду Плана система техничке заштите.  

 

Одговор 3: Предмет јавне набавке је израда Акта о процени ризика у заштити 

лица, имовине и пословања, као и израда плана система техничке заштите и израда 

пројекта система техничке заштите. Наведени услов се односи на извршење дела 

набавке, и то израду Пројекта система техничке заштите.  

 

Одговор 4: У складу са Законом о приватном обезбеђењу и Правилником о 

начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава 

предметна набавка обухвата и израду пројекта система техничке заштите, за чију 

израду је потребан наведени кадровски капацитет. 

 

 

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  
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