
Број:  2293/2 

Датум:  08.04.2019.г. 

 

 
 

 

Предмет: Одговор бр. 2 за јавну набавку мале вредности услуга бр. 03/2019 (1.2.3) – 

Услуга  физичке заштите, противпожарне заштите и спровођење мера заштите у 

ванредним ситуацијама у објектима ЈКП “Горњи Милановац” 

 

Заинтересовано лице је доставило допис бр.2293 од 05.04.2019.године (заведено код 

наручиоца) ЈКП “Горњи Милановац“, који се тиче јавне набавке мале вредности услуга бр. 

03/2019 -  Услуга  физичке заштите, противпожарне заштите и спровођење мера заштите у 

ванредним ситуацијама у објектима ЈКП “Горњи Милановац” у коме тражи  појашњење и 

одговор  на следећe  питањe: 

  

Питање:  

Поштовани, 

 

Образлозење за неопходним тачним и прецизним одговором од стране наручиоца посла: 

На доле постаљено питање , одговор нам је неопходан из Више разлога: 

Да ли је јавна набавка направљена одокативно или у складу са Уредбом о обавезно 

обезбеђеним објектима и Законом о приватном обезбеђењу путем акта о процени ризика у 

заштити лица имовине и пословања којим се дефинише број извршиоца односно број 

радних сати који је неопходан за састављање понуде. Да ли су додатни услови дефинисани 

поменутим елеборатом или по принципу фаворизовањем одређених понуђача. Као што у 

Закону о приватном обезбеђењу пише: даваоц услуга неможе склопити Уговор за физичко 

или техничко обезбеђење са корисником услуга са мањим мерама од прописаних путем 

акта о процени ризика у заштити ЛИП те из само тог члана произилази наше питања(јер су 

казнене одредбе од  500.000,00 - 2.000.000,00 за даваоца услуга- наравно истим законом су 

дефинисане и казене за корисника услуга и одговорном лицу корисника услуга) - а Ви 

дајете одговор како сматрате да је питање неформално и није у складуса са конкурсном 

документацијом  или можда предлажете да у складу са конкурсном документацијом 

обавестимо месно надлежност МУП РС у Горњем Милановцу те да нам они дају одговор 

да ли смемо да потпишемо Уговор са Вама. У питању се ненализи ниједан део откривања 

пословне тајне које произилази из самог Акта у складу са Уредбом о обавезно обезбеђеним 

објектима ( уприлогу Вам достављамо један одговор који очекујемо и од Вас- наравно да 

објавите на порталу јавних набавки- јер у случају да немате одрађен поменут акта односно 

Ваша ЈН није у складу са поменути елеборатом нећемо потписати Уговор( нити ће мо 



дозволити да потпише било који други понуђач и наравно тражити надохнаду за припрему 

документације као и у складу са истим Законом обаветити надлежне у МУП РС). 

 

Одговор: 

 

Наручиоцу су врло добро познате све одредбе законске регулативе из области предметне 

услуге.  

Наручилац сноси законску одговорност за поштовање важеће законске регулативе а 

реализација набавке и саме предметне услуге подложна је надзору овлашћених државних 

органа.   

У поступку реализације јавне набавке Наручилац не сматра потребним објављивање 

података о појединим деловима садржине акта „Процена ризика у заштити лица, имовине 

и пословања“. 

Наручилац услуге ће свакако обезбедити испуњење свих предвиђених законских услова за 

набавку и реализацију предметне услуге са изабраним понуђачем у складу са важећим 

позитивним прописима.  

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                               ЈКП“Горњи Милановац“ 

                                                                             Комисија за јавну набавку 


