
        ГРАД ПИРОТ
Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: III-404-387/2022
Датум: 08.11.2022.
             
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 07.11.2022. године  путем  мејла,  потенцијални  понуђач  је поставио следећа
питања: 
Питања
Akt o proceni rizika sa fizičkim i tehničkimobezbeđenjem za objekte u javnoj svojini Grada,
čiji je naručilac Gradska uprava Pirot“. U specifikaciji ponude koja se nalazi u Narudžbenici
na strani 4/11 naveli ste da je predmet usluge „Akt o proceni rizika sa fizičkim i tehničkim
obezbeđenjem za objekte u javnoj svojini Grada“ dok ste u preambuli modela ugovora
naveli  da  je  predmet  ugovora:  „nabavka  usluge  -  Akta  o  proceni  rizika  sa  fizičkim  i
tehničkim obezbeđenjem za objekte u javnoj  svojini  Grada, po sprovedenom postupku
nabavke usluge Narudžbenicom, redni broj 2.2.32/2022. Akt o proceni rizika sa fizičkim i
tehničkim obezbeđenjem za objekte u javnoj svojini Grada odnosi se na sledeće objekte:
Zgrada  Gradske uprave  Pirot,  ul.  Srpskih  vladara  82,  Srednjovekovna  tvrđava  „Kale“,
Otvorena scena (letnja  pozornica sa pratećim sadržajem „Arhiv“)  u dvorištu  Istorijskog
arhiva, Otvoreni bazen, Zatvoreni bazen i Sajamski prostor.

Kao  dodatni  uslov  na  strani  2/11  Narudžbenice  naveli  ste  „Kadrovski  kapacitet.
Uslov:
- Da ponuđač (privredno društvo ili drugo pravno lice) da ima licence LT1,LT2 i LT3. Isto
tako potrebno je da ima položen ispit da može da radi Akt o proceni rizika u zaštiti lica
imovine i poslovanja SRPS A.L2.003:2020

Dokaz:
-  Skenirane  tražene  licence  (LT1,LT2  i  LT3)  i  skenirana  Potvrda  o
položenom ispitu za izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja SRPS
A.L2.003:2020“

U vezi s napred navedenim molimo vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:

1. Šta je predmet nabavke usluga izrade Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i
poslovanja ili  usluge – izrade Akta o proceni rizika i  usluge   fizičkog i tehničkog
obezbeđenja za objekte u javnoj svojini Grada?

2. Objasnite nam u kakvoj je vezi sa predmetnom nabavkom posedovanje licenci LT-1
(licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite,  LT-2 (licence za
vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite i
LT-3  (licencu  za  vršenje  poslova  montaže,  puštanja  u  rad,  održavanja  sistema
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tehničke zaštite i obuke korisnika), a da pritom ne zahtevate jedinu licencu koja je
potrebna za vršenje poslova izrade Akta u zaštiti lica, imovine i poslovanja (PR 1
licenca)?

3.      Gde i pred kojim organom se polaže za licencu i koji to organ izdaje  Potvrdu o
položenom ispitu za izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja
SRPS A.L2.003:2020 i  koji  je  to  standard SRPS A.L2.003:2020,  kada je  važeći
standard za izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja SRPS
A.L2.003:2017, a standard na koji se vi pozivate SRPS A.L2.003:2020 je ustvari
deo 5 standarda SRPS A.L2.003:2017 i pravi naziv tog dela standarda je  SRPS TR
A.L2.003-5:2020  Bezbednost  i  otpornost  društva  –  Procena  rizika  –  Deo  5:
Uputstvo za izradu plana obezbeđenja i apsolutno nema nikakve veze sa porcenom
rizika u ZLIP već ima veze sa delom koji se odnosi na izradu plana obezbeđenja?

4. Da li ste upoznat da je članom 20. st. 3 Zakona o privatnom obezbeđenju („Sl. glas-
nik RS“, br. 104/2013, 42/2015 i 87/2018) propisano da „Za vršenje poslova privat-
nog obezbeđenja ne može se angažovati pravno lice i preduzetnik koji nema li-
cencu“ i da angažovanjem pravnog lica za izradu Akta u zaštiti lica imovine i poslov-
anja BEZ ODGOVARAJUĆE licence direktno kršite odredbe Zakona o privatnom
obezbeđenju, da je takav akt pravno ne važeći i da ste i vi kao naručilac i izvršilac
zahtevane usluge bez licence podložni visokim novčanim kaznama?

 

Na osnovu svega napred navedenog pozivamo vas da izvršite izmenu
Narudžbenice i uskladite je sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i da u skladu sa tim
produžite i rok za dostavu ponuda u suprotnom bićemo prinuđeni da o ovim nezakoni-
tostima obavestimo nadležne državne organe.

Одговор

1. Наручилац  ће  размотрити примедбе и  сугестије  потенцијалног  понуђача и
одговориће на постављена питања које је истакао кроз захтев за појашњење,
те ће из тог разлога продужити рок за подношење понуда. У следећем кораку
Наручилац ће одлучити о измени услова, уз евентуално ново продужење рока.

Дана 08.11.2022. године  путем  мејла,  потенцијални  понуђач  је поставио следећа
питања: 

Питање
Povodom Vaše narudžbenice  redno broj  2.2.32/2022 za  uslugu izrade Akta  o  proceni
rizika, kao uslov za dostavljanje ponuda odredili ste da ponuđač ima licence LT1, LT2 i
LT3.
Licenca LT1 se odnosi na vršenje poslovna planiranja sistema tehničke zaštite, licenca
LT2 je licenca za poslove projektovanja i nadzora nad izvđenjem Sistema tehničke zaštite,
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a licenca LT3 je licenca za vršenje poslovna montaže, puštanja u rad, održavanja sistema
tehničke zaštite i obuka korisnike.
Pored toga, niko nema položen ispit da može da radi Akt o proceni rizika 
SRPS A. L2.003:2020.
Sve to nije u logičkoj vezi sa predmetom nabavke, jer postoji licenca za procenu rizika u
zaštiti lica, imovine I poslovanja, koja ima oznaku PR1.

Predlažemo izmenu uslova.

Одговор

2. Наручилац  ће размотрити примедбе и сугестије потенцијалног понуђача које
је истакао кроз захтев за појашњење, те ће из тог разлога продужити рок за
подношење  понуда.  У  следећем  кораку  Наручилац  ће  одлучити  о  измени
услова, уз евентуално ново продужење рока.

  
                               Ovlašćeno lice:

Rajko Karličić, diplomirani pravnik, službenik za
javne nabavke
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