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Сомбор

На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), Наручилац Град Сомбор, доноси

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку број: 404-120/2019-VIII
- Услуга физичког обезбеђења и одржавање хигијене у објектима Градске управе града Сомбора За предметну јавну набавку постављена су питања и за иста дајемо одговор.
ПИТАЊA:
Питање да ли имате одрађен акт о процени ризика у заштити лица имовине и пословања /
одговор је да немате.
Пошто нам је познато да на предметној локацији ЈН се користи и систем техничке заштите,
питање гласи :
Да ли поседујете план система техничке заштите, као и Уговор о обавезном одржавању?
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 не може 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. Уговор
мора бити у складу са актом о процени ризика као и са Планом обезбеђења.
Оно што није професионално са Ваше стране је да сте комплетан одговор копирали од другог
предузећа на постављеном истом питању, достављам Вам у прилогу и други одговор објекта
који се третира попут Вас обавезно обезбеђени објекат ( а Ваша правна служба нека га тумачи
на начин како њој одговара - те истог разлога преписку шаљем и МУП РС одељење полиције

БГ за приватно обезбеђење - било би коректно са Ваш стране да обавестите изабраног
добављача да је МУП РС обавештен да непоседујете акт о процени ризика/ па ако хоће нека
потпише Уговор на своју одговорност).
У Вашем случају постоје два сценарија: Да постојећој служби продужите ангажовање на 30
дана до израде поменутог акта а до тада да обуставите ЈН односно продужите рок минимум 25
дана до израде самог елебората или одрадите супротно важећим Закону, Уредби,
Правилницима који дефинишу ову област пословања.
Појашњење:
Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања не мора се вршити ако се пружају услуге
физичко техничког обезбеђења корисницима ради заштите лица (лично обезбеђење), 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.
Прожилац 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 давалац 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 / давалац 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.

Мејл сам проследио и МУП РС-Одељење полиције БГ за приватно обезбеђење (инспекцијски
надзор), из простог разлог јер ми као лиценцирана фирма која поштујемо Законе ,Правилнике,
Уредбе који дефинишу ову област у последњих 6/8 месеци губимо послове јер се склапају
Уговори који нису у складу са поменутим Законом / а које ми одбијамо (чак смо и доста
постојећи Уговора раскинули како би испоштовали поменут Закон-јер су сви имали рок од 6
месеци да усагласе свој рад са поменутим Законом а неки и Више од 2017 године) - а где ћемо
стално извештавати МУП РС о неправилностима.

ОДГОВОР:
Захвуљујемо се потенцијалном понуђачу на примедбама које указују на наше законске обавезе.
Из тог разлога смо одмах приступили стварању услова за покретање поступка за прибављање
Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања.
Како се предметна јавна набавка број 404-120/2019-VIII састоји од две партије:
ПАРТИЈА 1 – Услуга обезбеђења у објектима Градске управе града Сомбора
ПАРТИЈА 2 - Услуга одржавање хигијене у објектима Градске управе града Сомбoра
а за другу партију не постоје никаква нова условљавања, то је Наручиоцу отежано и
комплексније да продужи рок за достављање понуда , јер се не може независно продужити рок
за једну партију а за другу не.
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