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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 4 

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 08.06.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, 

примио Захтев 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: „Зашто није измењен предмет јавне набавке?“  

Питање 2: „Зашто у плану набавке за 2018 годину стоји само процена а не и 

планирање и пројектовање?“  

Питање 3: „Зашто нема спецификације за планирање система техничке 

заштите?“  

Питање 4: „Зашто нема спецификације за пројектовање система техничке 

заштите?“  

Питање 5: „Зашто нема рокова за планирање система техничке заштите?“  

Питање 6: „Зашто нема рокова за пројектовање система техничке заштите?“  

Питање 7: „Зашто у Уговору у члану 1. није измењено шта је предмет јавне 

набавке?“  

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 11.06.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

Одговор 1: Предмет јавне набавке није измењен, јер се предметне услуге 

посматрају као целина, односно у логичкој су вези. Сам назив „Израда планова процене 

ризика, анализе и оцене у заштити лица, имовине и пословања“ указује да је предметна 

услуга израда Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, али 

увидом у образац структуре цене, јасно и недвосмислено стоји да је потребно извршити 

и услуге планирања и пројектовања система техничке заштите. Такође, захтевани 



обавезни и додатни услови упућују на израду плана и пројекта система техничке 

заштите.  

 

Одговор 2: Наручилац је под називом Израда планова процене ризика, анализе и 

оцене у заштити лица, имовине и пословања, подразумевао услугу израде Акта о 

процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, услугу планирања система 

техничке заштите и услугу пројектовања система техничке заштите, што се може 

утврдити увидом у Спецификацију, услова за учествовање и обрасца структуре цене. 

Одговор 3: У оквиру Спецификације која је објављена као саставни део 

Конкурсне документације, обухваћене су и услуге планирања система техничке 

заштите. Као инпути су дати објекти за које ће се извршити планирање система 

техничке заштите, али тек након израђеног Акта о процени ризика у заштити лица, 

имовине и пословања. Уколико потенцијални понуђачи сматрају да им сам увид у 

објекте може помоћи приликом сачињавања понуде, могу се обратити путем e-mail-а на 

адресе лица која су задужена за контакт. 

Одговор 4: У оквиру Спецификације која је објављена као саставни део 

Конкурсне документације, обухваћене су и услуге пројектовања система техничке 

заштите. Као инпути су дати објекти за које ће се извршити планирање и пројектовање 

система техничке заштите, али тек након израђеног Акта о процени ризика у заштити 

лица, имовине и пословања и планирања система техничке заштите. Уколико 

потенцијални понуђачи сматрају да им сам увид у објекте може помоћи приликом 

сачињавања понуде, могу се обратити путем e-mail-а на адресе лица која су задужена за 

контакт. 

Одговор 5: Наручилац предметну набавку није планирао по партијама, него као 

целину, те у вези са тим није предвидео посебне рокове. На основу спроведеног 

истраживања тржишта, Наручилац је утврдио да је рок од 60 дана од дана закључења 

уговора примерен за извршење услуга.  

Одговор 6: Наручилац предметну набавку није планирао по партијама, него као 

целину, те у вези са тим није предвидео посебне рокове. На основу спроведеног 

истраживања тржишта, Наручилац је утврдио да је рок од 60 дана од дана закључења 

уговора примерен за извршење услуга.  

Одговор 7: Тачком 1. став 2. Уговора прописано је да су врста, количина и цена 

услуга исказане у обрасцу структуре цене, који чини саставни део уговора. Како се у 

обрасцу структуре цене исказују цене за Израду Акта о процени ризика у заштити лица, 

имовине и пословања, Израду плана система техничке заштите и Израду пројекта 

система техничке заштите из истог се може закључити да су наведене услуге предмет 

јавне набавке. 

 

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.  

 

 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ-4/2018 


