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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 92/18 Услугa физичко 

- техничког обезбеђења Општине Лајковац 

ПИТАЊA: 
 

 

Питање 1: Да ли имате одрађен Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања , 

за предметну јавну набавку? 

Питање гласи да ли имате одрађен акт ДА или НЕ, не односи се на његов садржај у складу са 

чланом 5.УРЕДБА О БЛИЖИМ КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБАВЕЗНО 

ОБЕЗБЕЂЕНИХ ОБЈЕКАТА И НАЧИНУ ВРШЕЊА ПОСЛОВА ЊИХОВЕ ЗАШТИТЕ ("Сл. 

гласник РС", бр. 98/2016) - који представља пословну тајну. 

 

За локацијu којa je предмет Јавне набавке, (ако имате одрађен Акт о процени ризика у заштити 

ЛИМ , молим да унесете у конкурсну документацију). 

 

У супротном да немате одрађен Акт, у складу са доле наведен ,молим да обуставите јавну 

набавку, до израде поменутог Акта : 

 

У складу са чланом 34. Закона о приватном обезбеђењу; члану 3 Уредбе о ближим 

критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове 

заштите ; На основу члана 67. Став 2. Закона о одбрани ("Службени гласник РС", број 116/07) и 

члана 43. став 1. Закона о влади ("Службени гласник РС", број 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 

65/08), на основу члана 5. став 4. Закона о приватном обезбеђењу ("Службени гласник РС", број 

104/13 и 42/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", број 55/05, 71/05 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14); На основу члана 33. став 2. 

Закона о приватном обезбеђењу ("Службени гласник РС", број 104/13), Правилник о начину 

вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава"Службени гласник РС", 

број 19 од 20. фебруара 2015. 2015 - каже се да се заштита врши применом мера 

физичке,  техничке и физичко-техничке заштите, на основу акта о процени ризика у заштити 

лица, имовине и пословања. 

 
Те у складу са горе наведеним , у обавези сте  да поштујете важеће законе, уредбе и 

правилнике(у прилогу мејла).  

Израда акта траје око 15-20 дана. 

 

с поштовањем, 

 

 

 

 



 

 

 ОДГОВОРИ: 

Поштовани, 

 

1. Наручилац има урађен Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и 

пословања. 

 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку мале вредности бр 92/18 Услугa физичко - техничког обезбеђења 

Општине Лајковац 

 

Датум: 10.07.2018 године 


