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 На основу члана  63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку  
саставља 
  

ОДГОВРИ НА ПИТАЊА  
За јавну набавку29 /2020 

 
 

1. - Да ли ћете у ситуацији ванредног стања у Р.Србији, на јаван и транспарентан 
начин , омогућити реализацију отварања понуда у просторијама Градске 
управе, дана 22.04.2020.године? Питање је постављено, јер је ЈКП Топлана 
Лозница, прекинула процедуру Јавне набавке, управо због тога што не постоји 
могућност јавности и транспарентности у овом поступку (веза: члан 109. став 2. 
ЗЈН), узимајући у обзир све забране и ограничења, која је наредила Влада 
Р.Србије, а односе се на забране кретања, боравка више од два лица заједно и 
тако даље. Ако нема услова за регуларно спровођење поступка у ЈКП Топлана 
Лозница   (у категорији Градска и општинска управа), због ванредног стања, 
(''Поступак ће бити поново спроведен по окончању ванредног стања, односно 
када се стекну услови за јавност и транспарентност поступка''), шта се то 
драстично променило, а није, да Градска управа спроводи истоврсни поступак 
јавне набавке? Посебно истичемо термин расписивања набавке, који је уочи 
Васкршњих празника и викенда, па тако од 8 (осам) дана трајања конкурса, 
остају само 3 (три дана) за припрему учесника конкурса, јер је конкурс на 
порталу објављен око 13.00 сати дана 14.04.2020.године. У условима ванредног 
стања у Р.Србији уз поштовање полицијског сата и забране кретања у 
наредним данима, рестриктивног рада органа управе, активности везане за 
обезбеђење документације за учешће на конкурсу је готово немогуће 
реализовати и дају предност учесницима који су на упитан начин имали 
времена за ове активности. 

Ако нисте у могућности да обезбедите максималну непристрасност, лични и 
неспоран увид у отворене понуде, јавност и транспарентност уз обавезно 
физичко присуство  овлашћених представника понуђача, тражимо да 
обуставите предметну набавку и реализујете је када се стекну сви неопходни 
услови. 
 
ОДГОВОР: Свим потенцијалним понуђачима чији представници желе да 
присуствују отварању понуда биће омогућено да присуствују,  уколико не желе 
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да присуствују биће омогућено да посматрају отварање понуда путем видо 
линка. Отварање понуда ће се вршити у одговарајућем простору као и 
праћење из  других просторија уз поштовање свих мера заштите.  

 
ПИТАЊЕ: 

2. Да ли сте поменуту набавку усагласили са Вашим Актом о процени ризика, 
односно, да ли сте јавну набавку усагласили са поменутим актом у смислу 
потребног броја извршиоца службеника обезбеђења (у конкурсној 
документацији се наводи споразумно одређивање броја извршилаца, што је у 
супротности са одредбама Закона о приватном обезбеђењу)? 
Да ли је Актом о процени ризика обухваћен и објекат Центра за социјални 
рад, који се налази у булевару Доситеја Обрадовића бб у Лозници? У 
конкурсној документацији се у обрасцу СТРУКТУРА ЦЕНЕ  наводи искључиво 
зграда Градске управе града Лознице у улици Карађорђева број 2. 
 
Уколико Актом о процени ризика није обухваћен Центар за социјални рад у 
улици Доситеја Обрадовића бб, Лозница и уколико број извршилаца није 
усаглашен са Актом о процени ризика, предлажемо Вам да извршите измене у 
конкурсној документацији. 
 
 
 
ОДГОВОР: 

Центар за социјални рад у Лозници се брише из Конкурсне документације. 
 

3. Обзиром на то да нам је познато да на објекту већ постоји систем техничке 
заштите(видео-надзор) и да се мобилна патрола може ангажовати на основу 
примљеног дојавног аларма-сигнала, постављамо питање: да ли поседујете 
Уговор о монтажи и обавезном одржавању-сервисирању од стране 
лиценцираног правног лица, План система техничке заштите, пројектну 
документацију израђену од стране лиценцираног лица (лиценцу издаје МУП 
РС)?Да ли на на неким од дислоцираних одељења постоји видео-надзор и да 
ли и за ту врсту техничког обезбеђења постоје План и пројектна 
документација?Да ли су сва дислоцирана одељења у складу са Вашим Актом о 
процени ризика, планирана за обезбеђивање, или постоје разлике између 
Акта и конкурсне документације? 

 
У случају да немате наведена ОБАВЕЗНА документа, или да постоје разлике у 
набројаним дислоцираним одељењима, тражимо од Вас да измените 
конкурсну документацију (прилагодите само физичком обезбеђењу без 
средстава техничке заштите), или да обуставити предметну набавку док не 
обезбедите документацију која је неопходна за овакву врсту организације 
обезбеђења. Такође тражимо увид у наведена документа, ако су израђена и 
постоје код Наручиоца. 

ОДГОВОР:  

       Питање везано за систем техничке заштите није у непосредној вези са предметом 
јавне набавке. Предмет јавне набавке су услуге непосредног физичког обезбеђења 
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објеката и лица, одржавање непрекидне везе службеника обезбеђења са 
контролно-оперативним центром, тренутно ангажовање мобилних патрола, 
спречавање напада на објекте и др.услуге наведене у конкурсној документацији. 
Обавеза планирања система техничке заштите прописана чланом 34 Закона о 
приватном обезбеђењу на коју се позивате у питању, односи се на следеће послове 
приватног обезбеђења: Послови планирања, пројектовања, техничког наџора, 
монтаже и одржавања система техничке заштите, а који послови нису предмет 
расписане јавне набавке.  Сходно члану 63 став 2 Закона о јавним набавкама, 
заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији. Како предметно питање није од значаја за 
припремањем Ваше евентуалне понуде, обзиром да се не односи на услуге које су 
предмет расписане јавне набавке, Наручилац није у обавези да даје објашњења на 
указано. (Истовремено истичемо да је уговором о пружању услуга приватног 
обезбеђења одређен начин коришћења, врста и степен тајности, рок чувања и 
употребе, као и мере заштите података произашлих из уговора и самог уговора, 
које Вас као пружаоца услуга обавезују да податке произашле из вршења услуга 
чувате као пословну тајну, а што се односи и на садржину Акта о процени ризика 
на који се позивате у својим питањима.  ) 

 

 

 

 

 

ПИТАЊЕ: 

4. Због чега сте у делу документације ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ тражили од 
понуђача примену стандарда и сертификата који нису имплементирани ни код 
Вас као Наручиоца (ISO 22301, SRPS OHSAS 18001)? Питање је: ко 
контролише спровођење и примену стандарда, ако такав стандард не постоји 
код Наручиоца? 

ОДГОВОР: 

Наручилац сматра да су тражени сертификати неопходни за испуњеност услова  пословног 
капацитета понуђача. Наиме, стандардом ИСО 22301:2012, системом за управљање 
континуитетом пословања , потенцијални Понуђач осигурава опстанак и одрживост основних 
активности  у случају појаве поремећаја. Тражени сертификат има за циљ да заштити 
предузеће од претње, смањи вероватноћу настанка, припреми за реаговање и опорави од 
реметилачких инцидената уколико до њих дође.   



Поседовањем стандарда СРПС  А.Л2.002:2015 се утврђују захтеви за услуге приватног 
обезбеђења које су разврстане и категорисане у стандарду СРПС А.Л2.001. Коришћење овог 
стандарда помаже организацијама да успоставе или провере квалитет процеса којима се 
пружају и користе услуге приватног обезбеђења. 

Стандард ОХСАС 18001:2007 (систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду) 
представља неопходан услов којим потенцијални Понуђач доказује организованост процеса 
рада као и озбиљност и спремност Понуђача да може да одговори захтевима датим у 
конкурсној документацији Наручиоца.  

Сертификат представља писану гаранцију издату од стране независног сертификационог тела, 
који се издаје након што се ревизијом утврди да је одређени систем, производ или услуга у 
складу са захтевима наведених у стандарду. Акредитована сертификационо тело једном 
годишње контролише спровођење и примену стандарда, те је нејасно Ваше указивање да 
поседовање тражених сертификата није гаранција да правно лице има већу пословност и 
квалитет рада. Такође, истичемо да Наручилац није у обавези да поседује тражене стандарде, 
али може да захтева већи степен заштите и сигурности у пословању од пружаоца услуге, тј. 
Понуђача , како би био сигуран да ће приликом пружања услуга бити поштовани сви 
одговарајући прописи.  

 

ПИТАЊЕ: 

5. Због чега тражите ангажовање наоружане мобилне патроле, ако су 
службеници обезбеђења на штићеном објекту без оружја, штићени објекат је 
под видео надзором, сва дислоцирана одељења се налазе у пречнику од око 
300 метара од зграде Градске управе, а Полицијска станица Лозница се налази 
на удаљености од само 170 метара од зграде Градске управе? Да ли мобилна 
патрола има шира овлашћења у поступању од припадника МУП-а и да ли 
одзив патроле може бити бржи од стално задејствоване дежурне службе у ПС 
(24 сата дневно), којој је без употребе возила, потребно 3-4 минута за долазак 
до штићеног објекта? 

 

ОДГОВОР: 

Поводом Вашег питања везано за надлежност Полицијске станице Лозница и ангажоване 
наоружане мобилне патроле, указујемо да су позитивним прописима јасно дефинисана 
овлашћења како припадника МУП-а, тако и службеника обезбеђења, која су сваком 
потенцијалном понуђачу – лиценцираном правном лицу које пружа услуга обезбеђења 
позната, односно морају бити позната. Наиме, Законом о полицији и Законом о приватном 
обезбеђењу јасно је  дефинисана надлежност лица на које се ови закони односе, њивова поља 
примене и јасна разграничења. У том смислу, указујемо на  члан 2 Закона о приватном 
обезбеђењу:  

„Услуге приватног обезбеђења не спадају у полицијске или друге послове безбедности које 
врше органи државне управе. 

Правна лица и предузетници који имају лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења не 
могу вршити послове заштите лица и имовине који су у искључивој надлежности државних 
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органа и примењивати оперативне методе и средства, односно оперативно-техничка средства 
и методе које ти органи примењују на основу посебних прописа.“ 

Стога, сваком потенцијалном понуђачу морају бити јасни разлози ангажовања мобилне 
патроле. Постављеним питањем доводи се у сумњу оправданост самог постојања приватног 
обезбеђења, која има своје утемељење у позитивним прописима и није препуштена одлуци 
Наручиоца.  

Такође, наведени услов сматрамо  оправдним имајући у виду да се штићени објекат налази у 
пограничној зони те захтева већи степен заштите. Наручилац је мишљења да се наведеним 
условом даје на значају и озбиљности како понуди тако и потенцијалним понуђачима. 
Потребно је да понуђач на описани начин буде квалификован да у случају потребе пружи 
висок ниво заштите који се тражи за штићени објекат. 

 

ПИТАЊЕ: 

6. По Закону о приватном обезбеђењу, интервентни тим (мобилна патрола) је у 
саставу Контролног центра, па Вам постављамо питање: Ако понуђач мора да 
има Контролни центар на територији Р.Србије, зашто постављате услов да 
понуђач поседује простор који је регистрован као седиште или пословна 
јединица на теритоји града Лознице? Да ли је то врста територијалне 
дискриминације и довођења понуђача у неравноправан положај? 

ОДГОВОР:  

              Поводом Вашег питања које се односи на технички капацитет, Наручилац сматра да 
траженим условом није повређено начело једнакости понуђача територијалном 
дискриминацијом. Наручилац је предвидео да се оружје задужује и раздужује на територији 
града Лознице,  а све у циљу обезбеђења  већег нивоа заштите. Наручилац захтева већи ниво 
заштите, јер разлоге практичности ставља изнад формалних , што се може постићи 
складиштењем оружја на територији Наручиоца. Наиме, како је реч о физичком обезбеђењу са 
употребом оружја од стране мобилне патроле, неопходно је да чланови мобилне патроле у 
периоду када нису на терену, било у редовном обиласку или по хитном позиву или у моменту 
предаје смене одложе оружје на безбедно, у складу са Законом, те стога сматрамо да је 
целисходније и практичније да се оружје смести и чува на територији града Лознице, што овај 
услов чини оправданим и у логичној вези са  предметом јавне набавке. Надаље, овакав услов 
не представља вид дискриминације будући да га сваки понуђач може испунити, обзиром да је 
могућност  оснивања пословне јединице  доступна свима, као што је сваком понуђачу на 
располагању подношење заједничке понуде са понуђачем који испуњава наведени услов. 

 

ПИТАЊЕ: 

7. Да ли постоји сукоб интереса, ако се одређеној агенцији за обезбеђење 
омогући израда Акта о процени ризика за Вас као наручиоца, а затим се та 



иста агенција појави као учесник у јавном надметању, користећи предност у 
испуњавању услова, које је сама поставила кроз израду Акта о процени ризика? 

ОДГОВОР: 

Одговор на питање о постојању сукоба интереса садржан је у самом Закону о јавним 
набавкама, који чланом 29. прописује шта се има сматрати сукобом интереса: 1) ако 
представник наручиоца или са њим повезано лице учествује у управљању понуђача;2) 
ако представник наручиоца или са њим повезано лице поседује више од 1% удела, 
односно акција понуђача;3) ако је представник наручиоца или са њим повезано лице 
запослено или радно ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано. 
Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају 
постојања сукоба интереса, уколико је постојање сукоба интереса утицало или могло 
утицати на одлучивање у поступку јавне набавке. У вези са питањем којим се поново 
противно обавези чувања пословне тајне указује на сазнање о лицу које је израдило 
Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања , није на одмет 
напоменути да се предметни акт израђује у свему према захтеву Наручиоца и 
подацима које му исти достави, стручно, квалитетно, с пуном професионалном 
пажњом и у складу са правилима струке, уз стриктно поштовање законских прописа, 
стандарда и норматима који важе за ову врсту послова, од стране квалификованих и 
стручно оспособљених лица који поседују службене лиценце за вршење предметних 
услуга, да исти представља пословну тајну,  те нема простора за злоупотребу од 
стране правног лица или предузетника који изради наведени акт нити постоји 
евентуална предност коју може користити у испуњавању услова. 

 
 
     Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                       Слађана Томићевић                                                                                    

Достављено: 
-На Портал управе за јавне набавке  
-На сајт града Лознице    
       
 


