
ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И 

РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Београд, Војводе Степе бр. 283 

10.04.2017. године 
                                 

На основу члана  63. став  3.  Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, Бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) достављамо одговор на постављено питање 

 

 

ПИТАЊЕ 1: Kao potencijlno zaiteresovan ponuđač, moje pitanje glasi da li imate odradjen akt o proceni rizika u zastiti lica 

imovine i poslovanja u skladus sa Zakonom o privatnom obezbedjenju i Uredbi o obavezno obezbedjenim objektima 

i Pravilnikom o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava ? Koji je polaz za vasu javnu nabavku 

U slučaju da ste odradili, molm Vas da uneste podatak u konkursnu dokumetaciju da podedujete isti, u suprotnom vam 

dostavljam obrazlozenje: 

U skladu sa članom 34. Zakona o privatnom obezbedjenju ; članu 3 Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje 

obezbeđenih objekata i načinu vršenja poslova njihove zaštite ; Na osnovu člana 67. stav 2. Zakona o odbrani ("Službeni 

glasnik RS", broj 116/07) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 

65/08), Na osnovu člana 5. stav 4. Zakona o privatnom obezbeđenju ("Službeni glasnik RS", br. 104/13 i 42/15) i člana 42. 

stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US 

i 44/14); Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o privatnom obezbeđenju („Službeni glasnik RS", broj 104/13), PRAVILNIK 

o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava"Službeni glasnik RS", broj 19 od 20. februara 

2015 - kaže se da se zaštita vrši primenom mera fizičke,  tehničke i fizičko-tehničke zaštite,na osnovu akta o proceni rizika 

u zaštiti lica, imovine i poslovanja. 

Objavljivanjem javne nabavke pre izrade akta o proceni rizika u zastiti ica imovine i poslovanja (u skladu sa gore 

navedenim), Molim Vas da obustavite nabavku i prvo odraditi akt o proceni rizika u zastiti lica imovine i poslovanja- a 

koji je polaz svega za predmet javne nabavke(traje oko 25 dana). 

ОДГОВОР 1: Наручилац није до краја схватио логичку везу постављеног питања са предметом 

набавке, нарочито имајући у виду да се ради о високошколској установи а не о обезбеђеним 

објектима у складу са поменутом уредбом. Члан 3. Уредбе о ближим критеријумима за 

одређивање обезбеђених објеката и начину вршења њихове заштите прописано је шта се 

подразумева под појмом обезбеђених објеката:објекти који су законом, посебним прописом или 

одлуком надлежног органа одређени као објекти од посебног значаја за одбрану земље; објекти 

који су законом, посебним прописом или одлуком надлежног органа одређени као објекти од 

стратешког или посебног значаја за Републику Србије и њене грађане; објекти органа града- 

јединице локалне самоуправе, затворени објекти, дворане, хале и други објекти намењени за 

окупљање грађана капацитета смештаја 5.000 грађана и више; отворени објекти стадиони и други 

објекти намењени за окупљање грађана капацитета смештаја 20.000 грађана или више; тржни 

центри отвореног или затвореног типа површине 10.000 квм или више; објекти саобраћајне 

инфрастуруктуре за град од 50 000 или више становника. Када је у питању члан 67. став 2. Закона 

о одбрани на које се позивате односи се на објекте од посебног значаја за одбрану тако да није 

јасно постављено питање. Да би понуђач учествовао у поступку конкретне набавке мора да има 

лиценцу за обављање послова физичко техничке заштите и имовине.  

                                                                                                           

       

 

   Комисија за јавну набавку 

 

 


