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Питање: 

 

У вези јавне набавке услуге физичког обезбеђења наводите у техничкој спецификацији следеће: 

Изабрани понуђач је дужан да уради процену ризика за објекат Факултета у складу са Законом о 
приватном обезбеђењу 

Овај захтев је био и прошле године. Поставља се питање како је могуће да једну те исту ствар поново 
тражите као и прошле године? 

Такође и прошле године је била обавеза понуђача да уради Акт о процени ризика у заштити лица 
имовине и пословања. 

Одговор: 

Хвала што сте упутили питање у вези јавне набавке услуге обезбеђења.  

Питања која сте поставили односе се на захтев о обавези изабраног понуђача да уради процену 
ризика за објекат Факултета у складу са Законом о приватном обезбеђењу. 

Прецизно Ваше питање је: 

„Овај захтев је био и прошле године. Поставља се питање како је могуће да једну те исту ствар 
поново тражите као и прошле године? 

Такође и прошле године је била обавеза понуђача да уради Акт о процени ризика у заштити лица 
имовине и пословања.“ 

У вези вашег питања упутио бих следеће образложење нашег, како сте Ви написали поновљеног 
захтева, који је по Вама исти као и прошле године, а суштински није. 

Надам се и верујем да сте сте, као човек из струке, упознати са следећим чињеницама: 

Тренутно процена ризика се врши у складу са Законом о приватном обезбеђењу, члан 3, 6, 9, 11 и 34 
(„Службени гласник РС“ бр. 104/2013 и 42/2015) и Правилником  о начину вршења послова техничке 
заштите и коришћења техничких средстава („Службени гласник РС“, број 19/15, 71/17).  

Приликом процене ризика која је рађена, у априлу 2017. коришћен је Правилник  о начину вршења 
послова техничке заштите и коришћења техничких средстава („Службени гласник РС“, број 19/15).  

У јулу 2017. доноси се измена и допуна Правилника о начину вршења послова техничке заштите и 
коришћења техничких средстава („Службени гласник РС“, број, 71/17). 

У међувремену је у августу 2017. усвојен СРПСКИ СТАНДАРД СРПС А.Л2.003 - Безбедност и 
отпорност друштва — Процена ризика. 



По поменутом стандарду СРПС А.Л2.003, Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и 
пословања, (чија је основна структура приказана у Прилогу Ф стандарда), представља основу за 
доношење мера физичке, техничке и физичко-техничке заштите. 

Члан 8. Правилника о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава 
из 2017. године обавезује да се „Планирање система техничке заштите врши на основу акта о 
процени ризика у заштити лица, имовине и пословања израђеног по стандарду серије СРПС 
А.Л2.003.“ 

С обзиром на поменути члан 8, који позивањем на СРПСКИ СТАНДАРД СРПС А.Л2.003, у потпуности 
квалитативно мења претходни садржај Процене ризика, желимо да „поново“ имамо од стране 
изабраног понуђача, урађену процену ризика за објекат Факултета. 

У једној реченици, промениле су се околности и начин израде процене ризика. 

Поред свега наведеног, наше је право да можемо поновити исте захтеве више година узастопно, 
поготово кад су у складу са прописима који регулишу област на коју се односе захтеви. 
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