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К р а љ е в о 
 

П И Т А Њ Е      П О Н У Ђ А Ч А 

        Потенцијални понуђач - заинтересовано лице као савестан грађанин је дана 31.10.2019. 

године електронском поштом у 15,13 часова поставио више питања везано за покренути отворени 

поступак јавне набавке ЈН број 404-81/19-VII набавка услуге физичко-техничког и 

противпожарног обезбеђења пословног простора Градске управе града Краљева, објављеног на 

Порталу ЈН дана 30.10.2019. године. Потенцијални понуђач - заинтересовано лице најпре пита да 

ли имамо израђен Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, јер се сагласно 

одредбама Закона о приватном обезбеђењу, Уредбе о ближим критеријумима за одређивање 

обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите и Правилника о начинну 

вршењу послова техничке заштите и коришћења техничких средстава, тражећи одговар са „да“ 

или „не“ истовремено указујући да правна лица не могу склопити уговор ако се не поседује овај 

акт о процени ризика. Друго питање гласи уколико имамо Акт о процени ризика у заштити лица, 

имовине и пословања, да ли је усаглашена предметна јавна набавка у погледу броја извршилаца 

службеника обезбеђења и техничке заштите јер се не сме закључити уговор са мањим мерама од 

прописаних актом. Теће питање је да ли поседујемо план система техничке заштите израђеног од 

лиценцираног лица, јер му је познато да на објекту постоји систем техничке заштите. Савестан 

грађанин као потенцијални понуђач предлаже да се јавна набавка обустави или измени.    
         

О Д Г О В О Р    Н А Р У Ч И О Ц А 
          

                Комисија за јавну набавку Наручиоца је сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама, 

разматрала постављена питања савесног заинтересованог грађанина као потенцијанлог понуђача 

везано за покренути отворени поступак јавне набавке ЈН број 404-81/19-VII набавка услуге 

физичко-техничког и противпожарног обезбеђења пословног простора Градске управе града 

Краљева, објављеног на Порталу ЈН дана 30.10.2019. године.            .  

               Комисија за јавну набавку указује да је предметна јавна набавка расписана сагласно 

потребама наручиоца за прибављањем услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења 

пословног простора Градске управе града Краљева сагласно одредбама Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Правилника који регулишу област јавних 

набавки и одредбама Закона о приватном обезбеђењу, којим је прописано да почев од 01.012017. 

године услугу односно послове приватног обезбеђења могу вршити само правна лица, 

предузетници и физичка лица која имају одговарајућу прописану лиценцу издату од стране 

Министарства, а корисници услуга имају обавезу да ангажују искључиво лиценциране пружаоце 

услуге обезбеђења и не смеју да закључују уговоре о обезбеђењу са правним лицима и 

предузетницима који немају законом прописану лиценцу, у овом случају лиценцу за вршење 

послова физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавање реда на спортским приредбама, 

јавним скуповима и другим местима окупљања грађана. Комисија истовремено указује да захтев 

заинтересованог лица за давање одговора у многоме задире и у област пословне тајне Наручиоца.   

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


