Назив наручиоца: ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад
Адреса: Нови Сад, Сутјеска 2
Деловодни број:
014.2-3438/2-1
Датум:
08.04.2019. године
На основу чл. 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015,
и 68/2015), и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број 014.23438/1 од 28.03.2019. године, Комисија за јавну набавку је припремила:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА
ЈНОП 11/2019 - АНГАЖОВАЊЕ СЛУЖБЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Дана 04.04.2019. године у 16:31 часова примљен је допис путем електронске поште којим
заинтересовано лице тражи додатну иформацију или појашњење у вези са припремањем понуде
за јавну набавку услуга – „Ангажовање службе обезбеђења“, у отвореном поступку јавне набавке
ЈНОП 11/2019, заведен код Наручиоца под деловодним бројем 014.2-3748 од 05.04.2019. године.
Питање 1:
Да ли имате одрађен Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања , за
предметну ЈН Број: ЈНОП 11/2019 ?
Питање гласи да ли имате одрађен 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 одрађен Акт о процени ризика у заштити
ЛИМ , молим да унесете односно измените конкурсну документацију са назнаком у коју групи
угрожености сте сврстани односно који је ниво ризика).
У супротном да немате одрађен 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
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20. фебруара 2015. 2015 - каже се да се заштита врши применом мера 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 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).

Одговор:
1) Наручилац за предметну јавну набавку поседује Акт о процени ризика у заштити лица,
имовине и пословања ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад, Одељење Штранд, Нови Сад.
Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације на страни 4/59, тачка 2)
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ., подтачка 2.1) Врста,
техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина, опис услуга, локација пружања
услуга, тако што ће додати:
Место извршења предметне услуге је РЈ „Штранд“ у Новом Саду, објекат УМЕРЕНО
ВЕЛИКОГ РИЗИКА који је сврстан у III категорију заштите заштићених објеката са
захтеваним вишим степеном заштите.
2) Предметна јавна набавка Наручиоца је усаглашена са Актом о процени ризика у заштити
лица, имовине и пословања.

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012,
14/2015 и 68/2015), Наручилац ће изменити и допунити Конкурсну документацију и измену и
допуну објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Наручилац одговор објављује на Порталу
јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.zelenilo.com
Комисија за јавне набaвке
.
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