Република Србија
Град Лесковац
Градска управа
Одељење за јавне набавке
Бр. _____-404/2020-11 МВ 001-2/20
10.02.2020. године
Лесковац
ПРЕДМЕТ:
Одговор на постављено питање у предмету јавне набавке услуга,
обезбеђење Спортске хале «Дом Партизана» Лесковац, ул. Пана Ђукића број 18, ЈН бр. МВ
001-2/20, а по позиву за доставу понуде објављеном на порталу јавних набавки под шифром
број 2633690 од 03.02.2020 године и конкурсна документација под шифром број 2633721 од
03.02.2020 године.
Дана 07.02.2020 године наручилац је добио захтев за појашњење конкурсне
документације и то:
Предмет: “Као заитересовани понуђачи, молимо Вас да нам доставите одговоре :
Питање 1: Да ли имате израђен Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и
пословања , за ЈН услуге обезбеђења ?
Питање гласи да ли имате израђен горе поменути елеборат ДА или НЕ, не односи се на
његов садржај у складу са чланом 5.УРЕДБА О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
ОДРЕЂИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ОБЕЗБЕЂЕНИХ ОБЈЕКАТА И НАЧИНУ ВРШЕЊА
ПОСЛОВА ЊИХОВЕ ЗАШТИТЕ ("Сл. гласник РС", бр. 98/2016), као и са Законом о
приватном обезбеђењу (измене и допуне) где је јасно назначено да правна лица која врше
услугу приватног обезбеђења немогу склопити Уговор ако корисник услуга не поседује акт о
процени ризика у заштити лица имовине и пословања на начин не мањим од мера из самог
акта које произилазе - а који представља пословну тајну.
За локације којa je предмет Јавне набавке, (ако имате израђен Акт о процени ризика у
заштити ЛИМ (лица имовине и пословња) , молим да унесете - односно измените конкурсну
документацију са назнаком у коју групи угрожености сте сврстани односно који је ниво
ризика), као и да постоји могућност да понуђач приликом обиласка предметне локације
добијемо на увид мере из акта , а које се односе на физичко-технићко обезбеђење.
За предметну локацију ЈН је нопходно да даваоц услуге изради ПЛАН ОБЕЗБЕЂЕЊА, план
обезбеђења се ради на основу акта о процени ризика у заштити лица имовине и пословања
као и план система техничке заштите.
У супротном да немате израђен Акт, у складу са доле наведен ( а где сте били у Законској
обавези Ваш рад усагласити са доле поменуим Законом, Уредбом Правилницима још 2017)
,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 :
У складу са чланом 34. Закона о приватном обезбеђењу; Уредбом о ближим критеријумима
за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите ; На
основу члана 67. Став 2. Закона о одбрани ("Службени гласник РС", број 116/07) и члана 43.
став 1. Закона о влади ("Службени гласник РС", број 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08),
на основу члана 5. став 4. Закона о приватном обезбеђењу ("Службени гласник РС", број
104/13 и 42/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", број 55/05, 71/05
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14); На основу члана 33. став
2. Закона о приватном обезбеђењу ("Службени гласник РС", број 104/13), Правилник о
начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава"Службени
гласник РС", број 19 од 20. фебруара 2015. 2015 - каже се да се заштита врши применом мера
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физичке, техничке и физичко-техничке заштите, на основу акта о процени ризика у заштити
лица, имовине и пословања.
Питање бр.2:
Ако имате одрађен Aкт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања, да ли сте
јавну набавку усагласили са поменутим актом у смислу потребног броја извршиоца
службеника обезбеђења и техничке заштите из разлога јер 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), односно ако
немате израђен акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања ни једно
лиценцирано правно лице несме да потпише Уговор о пружању услуга предметне јавне
набавке јер у том случају крши Закон о приватном обезбеђењу, те у складу стим молим да
обуставите јавну набавку до израде поменутог елебората.
Питање бр.3:
Пошто нам је познато да на објекту постоји систем техничке заштите:
Да ли поседујете план система техничке заштите,пројектну документацију израђени од
стране лиценцираног лица од стране МУП РС као и уговор о обавезном одржавању?
Хвала на достављеним одговори
Молим Вас да u складу са чланом 20. ЗЈН потврдите пријем мејла.
С поштовањем
ОДГОВОР на Питање 1.:
Наручилац има израђен „Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања“,
заведен под број 187/2019-06 од 27.05.2019. године, што је наведено:
- на страни 4. Конкурсне документације под „Општи подаци о јавној набавци“,
- затим под „III. ВРСТА И ОПИС УСЛУГА, КВАЛИТЕТ, РОК И МЕСТО
ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ“ на страни 6. (Квалитет) и
- страни 17. тачка 20., где стоји "Конкурсна документација је израђена у складу са
Актом о процени ризика од 27.05.2019. године".
За Ваш предлог да је даваоц услуга у обавези да изради План обезбеђења у складу са
Актом о процени ризика, обезбеђени су сви услови, јер је корисник услуга у складу са
дефинисаним услугама обезбеђења које су предвиђене у процени ризика и предметној јавној
набавци дефинисао мере заштите ради обезбеђења објекта и обавезу даваоца услуге чланом
6. Уговора " Давалац услуге је у обавези да план организације службе обезбеђења и распоред
рада установи самостално".
Ваш предлог да извршимо измену конкурсне документације са назнаком којој групи
угрожености припада, односно који је ниво ризика одређен Актом о процени ризика у
заштити лица имовине и пословања, сматрамо да представља могућност одавања пословне
тајне, која је дефинисана Законом о приватном обезбеђењу, а што сте и ВИ навели у ставу
два наведеног питања.
На предлог да се измени конкурсна документација, што би се дефинисало "да постоји
могућност да понуђач приликом обиласка предметне локације добијемо на увид мере из
акта, а које се односе на физичко-техничко обезбеђење" указујемо да су мере
имплементиране у спецификацији понуде (III Врста и опис услуга, квалитет, рок и место
извршења услуга) и нацртом Уговора (Начин извршења услуга од стране даваоца услуге) и
да увид у Акт о процени ризика може да оствари изабрани понуђач по потписивњу Уговора,
односно успостављања односа поверења између Уговорених Страна у односу на одређене
информације које су поверљиве или својом природом представљају пословну тајну, а што је
„Акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања“.
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ОДГОВОР на Питање 2.:
Наручилац је усагласио јавну набавку дефинисаним бројем потребних службеника
обезбеђења у складу са „Актом о процени ризика у заштити лица имовине и пословања“.
На страни 7. Конкурсне документације под тачком 1.2. Кадровски капацитет,
Наручилац је прописао да понуђач испуњава услов уколико поседује:
Цитат: „Довољан број лица потребних за реализацију предметне јавне набавке и то:
најмање 6 (шест) радно ангажованих радника физичког обезбеђења и да та лица испуњавају
услове прописане Законом о приватном обезбеђењу, Службени гласник РС бр. 104/2013 и
42/2015) и Законом о раду („Сл. Гласник РС”, бр. 24/92,61/05,54/09,32/13, и 75/14).“ завршен
цитат, што се доказује и достављањем обрасца „Изјава“ из конкурсне документације под
бројем XII на страни 30. Конкурсне документације);
Такође, у моделу Уговора на страни 23. Конкурсне документације, у Члан 8.
Наручилац је прописао да:
Цитат: «Давалац услуге се обавезује да у току 24 – часовног обезбеђења објеката из
члана 1. Уговора, има у радном односу најмање шест (6) радника физичког обезбеђења у
циљу обезбеђења објеката која испуњавају Законом прописане услове.
Давалац услуга се обавезује да ће поменута лица распоредити на места: контроле
приликом уласка у објекат, као и контроле самог објекта ради спречавања евентуалних
инцидентних ситуација (крађе, оштећења, пожара, недоличног понашања евентуалног
људства у објекту).)», завршен цитат.
Дакле, на несумњиво јасан начин за извршење предметне набавке потребно је
најмање три (3) упошљеника, службеника обезбеђења, односно најмање 1 упошљеник у
смени од 8 сати који ће непрекидно, сталним присуством на штићеном објекту, у
Законом прописаном радном времену од 8 часова вршити услугу обезбеђења наведеног
објекта у трајању од 24 часа, свакодневно, што је у складу са „Актом о процени ризика у
заштити лица имовине и пословања“.
ОДГОВОР на Питање 3.:
Планирање система техничке заштите, није предмет конкретне јавне набавке, али због
неговања добре пословне праксе, указујемо да на објекту не постоји систем техничке
заштите, а самим тим немамо потребу да поседујемо план система техничке заштите,
пројектну документацију израђену од стране лиценцираног лица од стране МУП РС као и
уговор о обавезном одржавању.
У складу са Актом о процени ризика и дефинисане категоризације штићеног објекта
који је предмет јавне набавке, Наручилац у складу са категоризацијом штићеног објекта,
Уговара физичку заштиту лица и имовине без оружја која ће се обављати првенствено
личним присуством и непосредном активношћу службеника обезбеђења унутар штићених
објеката односно до границе штићених објеката наведених у Чл. 1. Уговора.
Наручилац не врши измену конкурсне документације.
Доставити:
- на порталу Управе за јавне набавке и
- сајту Наручиоца;
Одељење за јавне набавке
За комисију
Председник
Небојша Денић
_____________________
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