
        ГРАД ПИРОТ
Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: III-404-387/2022
Датум: 24.11.2022.
             
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 22.11.2022. године  путем  мејла,  потенцијални  понуђач  је поставио следеће
питање: 
Питање

Verujemo  da  je  došlo  do  nenamerne  grške  prilikom  sastavljanja  Narudžbenice  broj
2.2.32/2022 u delu koji se odnosi na Uslove koje pravna lica treba da zadovolje da bi mogli
da učestvuju. Skenuli bi smo pažnju da se postavljanjem uslova da pravno lice mora da
bude registrovano  za vršenje poslova obezbeđenja sa šifrom delatnosti  80.20 protivno
bilo kojem zakonu ograničava konkurencija, obzirom da većina kompanija koje pružaju
usluge  fizičko-  tehničkog  obezbeđenja  i  izrade  prateće  dokumentacije  registrovana  sa
šifrom  delatnosti  80.10.  Druga  stvar  koju  bi  smo  napomenuli  je  da  je  Ministarstvo
unutrašnjih poslova RS to koje na osnovu poleženog ispita izdaje odgovarajuća Rešenja i
licence za vršenje određenog posla, te ako kompanija poseduje Rešenje od MUP-a RS da
može da vrši izradu Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja iako je u APR-u
registrovana sa šifrom delatnosti 80.10 nema nikakvih zakonskih osnova da Naručilac u
tom pogledu ograničava konkurenciju.  Uzgred sama šifra  delatnosti  80.10 je  u  APR-u
definisana  kao  šifra  delatnosti  privanog  obezbeđenja  pa  ni  u  tom pogledu  ne  postoji
nikakva  smetnja  da  pravna  lica  sa  ovom  šifrom  delatnosti  pošalju  svoje  ponude  za
pomenutu  Narudžbenicu,  dok  su  pravna  lica  registrovana  sa  šifrom  delatnosti  80.20
uglavnom bave nabavkom i distribujom opreme. Iz svih gore navedenih razloga smatramo
da je u pitanju samo nepažnja Naručioca prilikom sastavljanja Narudžbenice te očekujemo
da  izvršite  izmenu  u  pogledu  Uslova  koje  ste  postavili  pošto  ćemo  u  suprotnom  biti
primorani da se obratimo Republičkoj komisiji za zaštitu prava.
 
Одговор

Наручилац ће изменити Наруџбеницу у делу „Услов“ тако што ће избацити шифру 
делатности и продужити рок за подношење понуда до 30.11.2022. године.
  

                               Ovlašćeno lice:
Rajko Karličić, diplomirani pravnik, službenik za

javne nabavke

Српских владара 82  18300 Пирот  телефон: 010/305-532  телефакс: 010/313-901
Е-маил: kabinet@pirot.rs


