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ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

УСЛУГА – ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР 

ЈНМВ  19/2019 
 

Предмет: Додатне информације/појашњења бр.1 Конкурсне документације за 

јавну набавку мале вредности услуга – одржавања система за видео надзор ЈНМВ 

19/2019 

 Наручилац је путем e-maila дана 27.05.2019.године примио Захтев за 

додатним информацијама или објашњењима Конкурсне документације у поступку 

јавне набавке услуга – одржавања система за видео надзор (ЈНМВ  19/2019) у оквиру 

којих је постављено следеће питање: 

Питање:  

 „1. Да ли имате одрађен Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и 

пословања, за предметну ЈН брoj 19/2019 ? 

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 кoje вам достављам у прилогу. 

Као што видите комплетну преписку сам проследио  у МУП РС-инспекцијски 

надзор / одељење полиције за приватно обезбеђење, јер очигледно несвесно или 

свесно кршите Закон о приватном обезбеђењу, па Вам наводим следеће ,а сходно 

члану 20. Став 4. и 7. Закона о приватном обезбеђењу („Сл. Гласник РС“ 

бр.104/2013, 42/2015 и 87/2018) Ви у складу са овим чланом свесно кршите поменут 

Закон као и Правилнике које дефинишу ову област и индиректно вршите притисак на 

нас који се бавимо услугама ФТО да будемо предмет прекршајних пријава од стране 

надзорног органа односно МУП РС(минимална казна 500.000,00), 

исто нам је познато да на локацији која је предмет ЈН , постоји и ситем техничке 

заштите те у складу са истим Законом - Уговор о пружању услуга ФТО неможе бити 

уговорен мањим мерама од прописаног путем акта, на основу акта се и ради план 

обезбеђења односно план система техничке заштите.План обазбеђења је обавезан 

након склапања Уговора. 

Појашњење: 

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања не мора се вршити ако 

се пружају услуге физичко техничког обезбеђења корисницима ради заштите лица 
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(лично обазбеђење), заштите објеката за становање, заштите јавних скупова на 

којима редарску службу обављају само редари ангажовани од организатора 

окупљања, као и заштите микро правних лица и предузетника који су класификовани 

у складу са класификацијом за разврставање правних лица по прописима којима се 

уређује рачуноводство, рачуноводствене исправе, пословне књиге и финансијски 

извештаји. 

Правна лица која користе услуге било које заштите (физичка или техничка), је у 

обавези израдити акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања (осим 

микро правних лица и предузетника). 

Правна лица која спадају у обавезно обезбеђене објекте у складу са Уредбом о 

обавезном обезбеђеним објектима (у прилогу) су у обавези израдити акт о процени 

ризика у заштити лица имовине и пословања. 

Прожиоц услуга приватног обезбеђења, осим услуга процене ризика у заштити лица, 

имовине и пословања, са корисником услуга не може да закључи уговор којим се 

уговара мањи ниво услуга обезбеђења од оних који су предвиђени актом о процени 

ризика у заштити лица имовине и пословања (што подразумева да ако нема акт о 

процени ризика у заштити ЛИП неможе ни да закључи уговор-јер је даваоц услуга у 

прекршају-било који вид уговора у складу са Законом о приватном обезбеђењу). 

Обавештење о закључењу, анексу или раскиду уговора за физичку заштиту лица која 

се врши са оружјем и за пружање услуга видео надзора са архивирањем снимка, 

доставља се месној надлежној полицијској управи, у року од осам дана од дана 

настале промене. 

План обезбеђења, односно план поступања са ризицима,као и План система 

техничке заштите сачињава се на основу акта о процени ризика у заштити лица, 

имовине и пословања- што подразумева да након потписивања Уговора / даваоц 

услуга је у обавези да изради план обезбеђења или план система техничке заштите 

за шта је неопходан акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања за 

Вашу предметну јавну набавку. 

Сматрамо да је неопходно да обуставите ЈН до израде поменутог елебората, а 

да постојећој служби продужите ангажман до саме израде акта о процени ризика у 

заштити лица имовине и пословања(израда акта за Вас објекат је око 25 дана) или 

одрадите све супротно важећим Закону, Правилницима, Уредбом... 

Мејл сам проследио и МУП РС-Одељење полиције за приватно обезбеђење 

(инспекциски надзор), из простог разлог јер ми као лиценцирана фирма која поштује 

Законе ,Правилнике, Уредбе који дефинишу ову област у неможемо да будемо 

конкуретни јер се склапају Уговори који нису у складу са поменутим Законом (чак 

смо и доста Уговора раскинули како би испоштовали поменут Закон) - а где ћемо 

стално извештавати МУП РС о неправилностима. 

На основу свега горе наведеног, молим Вас да нам дате тачан одговор 

(недвосмислен) на постављена питања; 

Да ли поседујете израђен акта за предметну јавну набавку ? 

Да ли поседујете план система техничке заштите за предметну ЈН ?“ 

 

Одговор на питање: 

      

       1. Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања је 

законски обавезна, и предуслов за функционисање система безбедности у оквиру 

законом предвиђених норми.  

Није могуће ангажовање правних лица без лиценце за вршење послова 

техничке заштите  лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања 

система техничке заштите и обуке корисника, издате од стране МУП-а Републике 

Србије. 

Набавка услуга одржавања система видео надзора ће се обуставити, док се не 

испуне законски предуслови за њено поновно расписивање. 

  Ова информација, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама се објaвљује 

на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

www.uprava.vojvodina.gov.rs link ЈАВНЕ НАБАВКЕ. 
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