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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

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 04.06.2018. 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: „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. 

На страни 6/32 у обавезним условима тражите и фотокопију лиценце за процену ризика 

у заштити лица, имовине и пословања (издата од стране Министарства унутрашњих 

послова). 

Молимо да се изјасните шта је предмет набавке. С обзиром да захтевате и израду плана 

и пројекта техничке заштите молимо да извршите допуну конкурсне документације у 

тачки 5, захтевањем за достављање лиценце за планирање и пројектовање издате од 

стране Министарства унутраших послова.“ 

 

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: 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. 



Наручилац ће начинити измене конкурсне документације у делу IV УСЛОВИ ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, тачка 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА, подтачка 5. и то тако што ће захтевати лиценцу за вршење послова 

планирања техничке заштите и лиценцу за вршење послова пројектовања и надзора над 

извођењем система техничке заштите, издате од стране Министарства унутраших 

послова. 

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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