
 

 

 

                                                                                                                                                                            

  
 
 

Питање понуђача од 13.01.2020. год: 
1.      Технички капацитети: Располагање Контролним центром на 
територији Града Лознице који је регистрован у Агенцији за привредне 
регистре РС. 
-          Овај услов је вид дискриминације потенцијалних понуђача, 
јер Закон о приватном обезбеђењу не препознаје уско територијално 
организовање и рад Контролног центра, већ се веже за територију 
Р.Србије. Ово је очигледан вид фаворизовања једног понуђача у односу 
на остале. Даље, Контролни центар се не може самостално регистровати у 
Агенцији за привредне регистре РС, већ је обавезни елемент (услов) за 
лиценцирање Агенције за физичко-техничку заштиту имовине и лица и 
одржавање реда на јавним скуповима, а испуњеност услова за рад, 
записнички установљава одговорно лице из МУП-а. 
2.      Сертификати о испуњености захтева стандарда SRPS A.L2.002:2015 
из области вредновања: физичка заштита објеката, јавних скупова и 
менаџмент из контролног центра. 
-          Ко издаје сетрификат за менаџмент из контролног центра, ако 
се за Контролни центар записнички утврђује испуњеност услова за рад 
Агенције (записник израђује МУП приликом установљавања испуњености 
услова за рад)? 
3.      Да ли постоји Акт о процени ризика за наведени објекат? 
Актом о процени ризика се не може планирати и организовати ни мањи, 
али ни већи степен заштите објекта и људства од процењеног. 
-          Ако постоји Акт о процени ризика, да ли су у њему децидно 
наведене потребе за ангажовањем две мобилне патроле, са одзивом од 15 
минута? 
-          Да ли је у Акт о процени ризика уграђен даљински мониторинг 
алармног система и паник-тастери? 
-          Да ли је на оба наведена објекта службеник обезбеђења 
наоружан и да ли је то наведено у Акту о процени ризика? 
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Одговор наручиоца: 
• Одговор на Питање број 1. Које се односи на технички капацитет- располагање 
Контролним центром на територији града Лознице, а за који понуђач сматра да представља 
вид територијалне дискриминације- Након разматрања питања и сугестије од стране 
потенцијалног понуђача, комисија за јавну набавку Наручиоца сматра да траженим условом 
није повређено начело једнакости понуђача територијалном дискриминацијом. Наведени 
услов је у складу са чланом 44. Закона о приватном обезбеђењу, којим је прописано да је тим 
за интервенцију саставни део Контролног центра који у случају позива са терена може у 
најкраћем могућем року да реагује. Такође, Наручилац је разлоге практичности ставио изнад 
формалних , те како је реч о физичко-техничком обезбеђењу са употребом оружја, Наручилац 
је предвидео да се оружје задужује и раздужује у контролном центру, где се издаје и налог за 
ношење оружја,  а не на објекту,а све у циљу обезбеђења  већег нивоа заштите. Такође, 
брзина интервенције у ванредним ситуацијама је један од разлога за прописивање наведеног 
услова. Наручилац сматра да је наведени услов у погледу Контролног центра оправдан и 
гарантује ефикаснију примену уколико се налази на територији града Лознице. Наручилац 
сматра да је прописани услов у границама члана 76. Закона о јавним набавкама, јер је у 
логичној вези са предметом јавне набавке. Надаље, овакав услов не представља вид 
дискриминације обзиром да га сваки понуђач може испунити, обзиром да је могућност  
оснивања контролног центра доступна свима, као што је сваком понуђачу на располагању 
подношење заједничке понуде са понуђачем који испуњава наведени услов. 
У погледу захтева да исти буде регистрован у Агенције за привредне регистре, Наручилац 
објашњава да се наведеним условом мисли на регистрацију адресе пословног простора који 
се користи као Контролни центар, у виду седишта или пословне јединице (огранка), обзиром 
да постојање Контролног центра није предмет регистрације код Агенције за привредне 
регисте.  
• Одговор на питање број 2. - Сертификат о испуњености захтева стандарда СРПС 
А.Л2.002:2015 из области вредновања: физичка заштита објекта, јавних скупова и менаџмент 
из контролног центра издаје Привредна комора Србије, Центар за услуге и 
посредовање,Контролно тело за контролисање услуга приватног обезбеђења. За Наручиоца 
је поседовање наведеног сертификата  меродавно да потенцијални понуђач има контролни 
центар, тј. да исти испуњава захтеве стандарда СРПС А.Л2.002:2015 – област контролисања – 
менаџмент из контролног центра. Само поседовање или закуп пословног простора не значи 
аутоматски да неко има контролни центар. Тражени сертификат мора бити издат од стране 
акредитоване куће.   
• Одговор на питање бр. 3 – Наручилац поседује Акт о процени ризика за штићени 
објекат, у складу са којим је расписана предметна јавна набавка. Такође, истичемо да 
Наручилац може да захтева већи степен заштите од оних прописаних наведеним актом, али 
не и мањи, у складу са чланом 20. Закона о приватном обезбеђењу. 
 
                                                         ЈП ''Водовод и канализација'' 


