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У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и Конкурсне документације бр. 1.2.16/2019, 
за поступак јавне набавке бр. 1.2.16/2019 – Услуге обезбеђења (у даљем тексту: Конкурсна 
документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца ЈКП 
„Комуналпројект“ Бачка Паланка, у законском року објављује, свим заинтересованим лицима,  

 

Одговоре и појашњења на питања   
постављена од стране заинтересованих лица  

за поступак јавне набавке бр. 1.2.16/2019 – Услуге обезбеђења  
 

Како би било прегледније и сврсисходније, Комисија ће прво навести питање, односно захтев за 
појашњење Конкурсне документације, заинтересованог лица, па потом одговор/појашњење на исто: 
 

I питање/захтев за појашњење:  
  
Да ли имате израђен акт о процени ризика у жаштити лица имовине и пословања за предметну ЈН, 
молим да у одговору назначите у коју групу угрожености сте сврстани? 
 
Да би наше питање било јасније достављамо Вам Вас одговор на наша претходна 2 питања: 
 
"Одговор на питање/указивање II: Потребан број извршилаца је усклађен са објективним и 
законитим потребама Наручиоца, уз поштовање свих претходно наведених посебних прописа који 
уређују предметну област. Уверавамо заинтересовано лице да је Наручилац у потпуности савестан и 
са јасном намером да овај, као и све остале поступке, спроведе у складу са законом и осталим 
актима у зависности од предмета ЈН. " 
Потребан број извршиоца са објективним и законитим потребама наручиоца је у обавези да буде у 
складу са актом о прецени ризика у заштити лица имовине и пословања а не одокативно.(јер 
предметна јавна набавка је обавезно обезбедјени објекти) - једним делом се избегавају 
непотребно додатно излагање трошење буџетских средстава (јер сам елеборат доноси одлуку о 
броју извршиоца и радних сати као и вид техничке заштите). 
Када прочитате питање бр. 2 увидећете да Ваша ЈН (у случају да немате акт о процени ризика у 
заштити ЛИП), свесно стављата даваоца услуга односно потенцијалног понуђача у кршење Законски 
одредби Закона о приватном обезбеђењу-на основу измена и допуна Закона о приватном 



 

 

обезбеђењу даваоц услуга је у прекршају ако потпише Уговор са корисником услуга мањим од 
прописаних мера у самом Акту о процени ризика у заштити ЛИП.(казна предвиђена за даваоца 
услуга ФТО је од 500.000,00 - 2.000.000,00). 
У супротном да немате одрађен Акт, у складу са наведеним из питања бр.1 ( а где сте били у 
Законској обавези усагласити са поменутим Законом, Уредбом Правилницима још 2017 које смо 
Вам исто доставили) ,молим да обуставите јавну набавку у складу са Законом ЈН члан 109, до 
израде поменутог Акта, или да одрадите све супротно важећим Законима, Правилницима, 
Уредбом и прописима. Израда акта би трајала неких 20 дана. 
 
Када смо прочитали одговор на прво питање стекли смо утисак да свесно крште закон о приватном 
обезбеђењу а све у складу са Уредбом о обавезно обезбеђеним објектима- где када се прочита 
Уредба о обавезно обезбеђеним објектима скроз јасно и недвосмислено је да је предмет Ваше ЈН 
третира као обавезно обезбеђеним објектима те ми није најјасније где Вам је остало простора да 
тумачите другачије (као што сте навели у одговору на питање бр.1). Питање је било да ли имате 
одрађен акта са одговором да или не, где у складу са Уредбом о обавезно обезбеђеним објектима 
није нарушен члан 5 (јер нисмо тражили информацију о његовом садржају). Те молим да 
одговорите да ли поседујете акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања са 
одговором поседујемо или непоседујемо. 
У супротном да немате одрађен Акт, у складу са наведеним из питања бр.1 и бр.2 ( а где сте били 
у Законској обавези усагласити са поменутим Законом, Уредбом Правилницима још 2017 које 
смо Вам исто доставили), молим да обуставите јавну набавку у складу са Законом ЈН члан 109, до 
израде поменутог Акта, или да одрадите све супротно важећим Законима, Правилницима, 
Уредбом и прописима или да све одрадите супротно Важећим Закону, Уредбе и Правилницима. 
 
Одговор на питање/указивање I:  
 
Наручилац је у процедури израде предметног акта. Исти ће бити израђен до 01.04.2019. године. На 
основу сачињеног акта, наручилац ће извршити преглед техничке спецификације из предметне 
јавне набавке, исту ускладити са прописима у складу са израђеним актом. Уколико буде било 
измена, наручилац ће извршити одговарајуће измене и допуне Конкурсне документације.  
Уколико буду изршене измене и допуне, Наручилац ће померити рок за подношење понуда. 
 
 

за Комисију 
 

Јован Дукић с.р. 

 – члан Комисије 
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