
        ГРАД ПИРОТ
Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: III-404-387/2022
Датум: 17.11.2022.
             
ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питања у вези набавке услуге наруџбеницом: Акт
о процени ризика са физичким и техничким обезбеђењем за објекте  у јавној својини
Града, чији је наручилац Градска управа Пирот, редни број 2.2.32/2022

Дана 16.11.2022. године  путем  мејла,  потенцијални  понуђач  је поставио следећа
питања: 
Питања

Poštovani
Pogledali smo novu Porudžbenicu i ona je usklađena sa Zakonom o Privatnom 
Obezbeđenju. 
Postoje na puno mesta da je ostalo “pogrešnih termina i ja sam to obeležio u Novoj 
Porudžbenici i u tekstovima i u zaglavlju svake stranice :

1.    Неисправан назив:  “Акт о процени ризика са физичким и техничким 
обезбеђењем за објекте у јавној својини Града” treba svuda(i u Tekstu i u 
zaglavlju na dnu stranica) ispraviti tačnim nazivom “Акт о процени ризика у 
заштит лица, имовине и пословања за објекте у јавној својини Града”

2.     U Modelu Ugovora ubaciti  objekat broj 7. Muzej ponišavlja”
 
*U prilogu vam dostavljam i:
a) Srpski standard SRPS AL2 003 / 2017 - po kome se radi “Akt o proceni rizika u 
zaštiti lica, imovine i poslovanja”, i koji ispituje 11 obkasti koje unose rizik po ljude, 
imovinu i poslovanje, i koje rade firme sa Licencom PR1
b) Uputstvo za izradu Plana Obezbeđenja: SRPS TR A.L2.003 5 2020 (koje ste više 
puta pomiljali u predhodnim narudžbenicama). 
To je uputstvo kako se radi PLAN OBEZBEĐENJA (I ON JE OBAVEZAN PRE 
POČETKA RADOVA NA FIZIČKO I/ILI TEHNIČKOM OBEZBEĐENJU). 
-Plan se radi se po završetku AKT-a O PR U ZLIIP (Akt propisuje Mere) i na osnovu
želja i mogućnosti Naručioca!!!
*Za Izradu Plana je potrebna licenca firme  LT1 (za planiranje Sistema TZ)
 -Tek po izradi Plana Obezbeđenja(Plana fizičke I tehničke zaštite sa procedurama 
rada službenika obezbeđenja) ili Plana Tehničke Zaštite(ako nema potrebe za 
fizičkim obezbeđenjem) može da se pristupi izradi Projekta Za Izvođenje Tehničke 
Zaštite (ako se radi onovoprojektovanom objektu ili je objekat u I kategoriji rizika- to
neće biti vaši objekti) ili Montaži Sistema TZ, (firma sa Licencom LT3),  a po 
završenoj montaži izrađuje se Projekat Izvedenog Objekta Sistema Tehničke zaštite 
za objekte II I III kategorije rizika po AKT-u o PR U ZLIIP (tu će biti vaši objekti).
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-Nadzor nad izvođenjem radova na montaži Sistema TZ mora da izvodi firma sa 
Licencom MUP-a LT2(za projektovanje i nadzor nad izvođenjem Sistema TZ)
 
-Projekte za izvođenje(PZI) iProjekte Izvedenog Objekta(PIO) Tehničke Zaštite može 
da izvodi samo firma sa licencom LT2(za projektovanje i nadzor nad izvođenjem 
Sistema TZ)
-Po završenoj primopredaji Sistema TZ – obavezno je da potpišete Ugovor o 
redovnom(periodičnom) održavanju sa firmom sa Licencom MUP-a LT3!!!
Jeste malo konfuzno u startu, ali ako ispoštujete ovaj redosled dobićete sigurije, 
pouzdanije, kvalitetnije I po Zakonu ugrađene I Održavane sisteme Fizikko-
Tehničkog Obezbeđenja!!!

Ukoliko imate već negde montirane sisteme tehničke zaštite(  video nadzor, alarme,  
kartične sisteme  ), bolje je da kroz ovu nabavku provučete i nabavku “Planova  

Obezbeđenja” ili “Planova Tehničke Zaštite” za sva 7 objekta:
 
Pored zahteva za izradu AKT-a o PRUZLIIP Ubacite dodatnu stavku: “ Izrada Plana 
Obezbeđenja” ili “Izrada Plana Tehničke zaštite) za svih 7 objekta
Stavite jedinstven Zahtev : Da firma i zaposleni u n jij poseduju licence PR1 (Za 
izradu AKT-a o PRUZLIIP po Srpskom standardu SRPS AL2 003 / 2017 ) i licence 
LT1(za izradu Plana TZ po Uputstvu za izradu Plana Obezbeđenja: SRPS TR 
A.L2.003 5 2020  )

Poštovani.
Šaljemo Vam neke smernice i ispravke u NARUĐŽBENICI BR. 2.2.32/2022 -, pošto 
smo primetili greške u nazivima i dokumenata i po Zakonu potrebnim uslovima za 
izradu „AKTA O PROCENI RIZIKA U ZAŠTIT LICA, IMOVINE I POSLOVANJA“ (što je 
tačan naziv ovog AKT-a).
 
U Prilogu Vam šaljemo Zakon, Uredba, Pravilnik, Dopis za korisnike(o redosledu 
Ugovora, dokumenata, zapisnika... potrebnih za davanje usluga Fizičko-tehničke 
zaštite po Zakonu o privatnom obezbeđenju) i Preporuke korisnicima za 
raspisivanje usluga PO.
 
Posebno Vam ovde izvlačim deo o izradi Akta iz Naruđbenice 2.2.32/2022 : 
  

Po Zakonu o Privatnom Obezbeđenju Ugovori za usluge privatnog obezbeđenja se 
sklapaju DIREKTNO sa Pravnim Licima  (Preduzeće/Preduzetnik):  

1.     Koja imaju Šifru Delatnosti za Privatno obezbeđenje (80.10 ili 80.20 ili 80.30) 
(dokaz-Izvod iz APR-a);       

2.     Koja poseduju, za tu uslugu, tražene Licence(dokaz: fotokopija licence i izjava da 
poseduju 
original):                                                                                                                                  
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-PR1(za Procenu Rizika u zaštiti lica, imovine i 
poslovanja),                                                                                                                             
-LF1/LF2 (za fizičko-tehničku zaštitu bez oružja  ili sa 
oružjem),                                                                                                                                 
  -LT1(za planiranje sistema tehničke zaštite),                  
-LT2 (za projektovanje i nadzor nad izvođenjem sistema tehničke zaštite)  i    
           LT3(za montažu, puštanja u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuku 
korisnika).
3. Koje u stalnom radnom odnosu imaju Službenike Obezbeđenja koji poseduju 
tražene Licence MUP-a,                                                            
4. Koja nastupaju samostalno (samostalno moraju da ispune tražene uslove ( bez 
ugovora o poslovno tehničkoj saradnji sa drugim firmama ili angažovanja po Ugovoru o 
delu Službenika Obezbeđenja koji nisu u radnom odnosu u  firmi koja pruža usluge !!!)) ili 
u Konzorcijumu (ukoliko se radi o jedinstvenoj nabaci sa nekim drugim 
uslugama(građevinskim ili sličnim)).

I)               Uslovi koje treba da ispuni firma Izvođač koja konkuriše   za izradu Akta     za   
Procenu Rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja
- OBAVEZNI USLOVI:

1.     Da je firma registrovana za poslove privatnog obezbeđenja (U APR-u ima 
registrovanu Šifru delatnosti 80.10, 80.20 ili 80.30)

2.     Da firma poseduje Licencu MUP-a PR1 (Procena rizika u zaštiti lica, imovine i 
poslovanja)                                                                                        
 (dokaz :  fotokopija licence  i overena izjava da firma poseduje original i da ga može 
dostaviti na uvid)

3.     Da ima makar Jednog Službenika Obezbeđenja koji poseduje LIČNU   Licencu MUP-  
a   PR1   (Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja) (Potvrda o položenom ispitu 
nije Licenca!!!)                                                                (dokaz :  fotokopija licence 
Sl.Ob. i overena izjava da firma poseduje original i da ga može dostaviti na uvid)

4.     Da poseduje Standard SRPS AL2 003/2017   (*Po kome se(Po Zakonu o PO) izrađuje   
AKT OPRUZLIIP)
 
-DODATNI USLOVI - ZA BITNE OBJEKTE 
(zbog značaja, veličine ili zahtevnosti objekta):
 

5.      Da firma poseduje kapacitet potreban za praćenje primene i promena koje nastanu, 
kao i za ažuriranje Akta u zakonskom periodu (u stalnom radnom odnosu najmanje 2 
stalno zaposlena Službenika Obezbeđenja sa licencama MUP-a PR1, od kojih jednog 
sa VSS)                                                                                                                        
 *(dokazi :  fotokopije licenci, ugovori o radu, obrasci MA i overena izjava da firma 
poseduje originale i da ih može dostaviti na uvid)

6.      Da u stalnom radnom odnosu ima najmanje jednog  Službenika Obezbeđenja za 
ostale delatnosti privatnog obezbeđenja (sa licencama LF1 ili LF2, LT1, LT2,  LT3) i 
makar jednog dipl.inžinjera el. sa licencama Inžinjerske Komore 353-... i 453-.... za 
projektovanje i izvođenje tekekomunikacionih mreža, (Kako bi tim za procenu bio 
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kredibilan za analizu i predloge rešenja za sve oblasti koje se analiziraju po 
standardu SRPS AL2 003 / 
2017.                                                                                                             *(dokazi :
fotokopije licenci, diplome i ugovora o radu, obrasci MA i overena izjava da firma poseduje 
originale i da ih može dostaviti na uvid)

7.     Da firma ima sklopljenih i realizovanih najmanje 10 ili 20 Ugovora o izradi Akta o 
proceni rizika u zaštiti lica imovine i poslovanja (što može da bude neka garancija 
njihovog 
kvaliteta).                                                                                                                                
                                        (dokazi :  fotokopije Ugovora ili overena izjava da firma poseduje
originale i da ih može dostaviti na uvid)

8.     Da firma poseduje polisu Osiguranja od profesionalne odgovornosti na najmanje 
1.000.000,00 dinara/godišnje (Kao garanciju da će AKT biti urađen po zakonu i u 
roku)                                                                                                  (dokaz :  fotokopija 
polise  i overena izjava da firma poseduje original i da ga može dostaviti na 
uvid)                                                                                         
 
Одговор

1. Као  што  је  одговорено  у  предходном  (Одговору  2),  дана  15.11.2022.  године,
предмет набавке наруџбеницом јесте услуга  израде Акта о  процени ризика у
заштити лица, имовине и пословања, без набавке услуге физичког и техничког
обезбеђења,  како  то  произилази  из  назива,  те  из  тог  разлога  не  можемо
изменити  План  набавки  на  које  се  закон  не  примењује.  Како  смо  навели  у
претходном одговору  (Одговору  2),  дана  15.11.2022.  године,  предмет  набавке
није услуга физичког и техничког обезбеђења. 

2. У  моделу  уговора  Наручилац  ће  додати  Музеј  Понишавља,  у  том  делу  ће
изменити конкурсну документацију без продужетка рока за подношење понуда.

  
                               Ovlašćeno lice:

Rajko Karličić, diplomirani pravnik, službenik za
javne nabavke
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