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Република Србија 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

-Комисија за јавну набавку у отвореном поступку- 

Број: 404-55/20-015/4 

Датум: 10.02.2020. године 

П о ж а р е в а ц    

 

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
                                                                                                           

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП  2/2020 (1.2.9 у 

Плану јавних набавки) 
 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку у 

отвореном поступку ЈН ОП  2/2020 (1.2.9 у Плану јавних набавки) - Услуге физичког 

обезбеђења објекта и имовине коју је Град Пожаревац купио од Предузећа у друштвеној 

својини „ФАБРИКА ШЕЋЕРА“ са п.о. у стечају из Пожаревца ул. Ђуре Ђаковића бб, ОРН 

79710000 – услуге обезбеђења, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а, дана 

10.02.2020. године у 08,49 часова којим тражи одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА: 

 

Да ли град има урађену процену ризика по Закону о приватном обезбеђењу за  "ЈН ОП 2/2020 за 

набавку услуга „Услуге физичког обезбеђења објекта" 

и имовине коју је Град Пожаревац купио од Предузећа у друштвеној својини 

„ФАБРИКА ШЕЋЕРА“ са п.о. у стечају из Пожаревца ул. Ђуре Ђаковића бб, као основ за 

склапанје уговора и израду понуде? 

Да ли се и када може погледати процена ризика, како би се адекватно саставила понуда? 

 

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице следеће: 

 

ОДГОВОР: 

 

Градска управа града Пожаревца има израђен Акт о процени ризика лица, имовине и пословања  

за објекат „ФАБРИКА ШЕЋЕРА“ са п.о. у стечају из Пожаревца ул. Ђуре Ђаковића бб у 

Пожаревцу. 

За подношење понуде од стране понуђача није неопходан увид у Акт, јер је у  техничкој 

спецификацији за предметну јавну набавку наведено да се ради  само о физичком обезбеђењу, 

дефинисан  је број извршилаца и средства за извршење послова обезбеђења (средства везе, лично 

наоружање). 

Акт о процени ризика лица, имовине и пословања Градске управе града Пожаревца је пословна и 

службена тајна и након доношења Одлуке о додели уговора и закључењу уговора, изабраном 

понуђачу ће бити омогућен увид у исти. 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („ Службени 

гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

http://www.pozarevac.rs/

