ЈКП „ЧИСТОЋА“ СОМБОР
Комисија за јавне набавке мале вредности
Број: 01-21/2018 -48 ОД 3
Дана: 04.01.2019. године
Предмет: Достава одговора 3
Комисије за ЈН МВ 01/2019
Достављамо одговор Комисије за јавне набавку мале вредности ЈН МВ 01/2019, на
питања која су примљена 04.01.2019.год. до 13.00 сати. У прилогу наручилац објављује
питања и одговоре. Одговори су саставни део конкурсне документације.
Питања и одговори су објављени на сајту ЈКП „ЧИСТОЋА“, www.cistoca.co.rs и на сајту
Управе за јавне набавке.
Предмет: Питања
1. Поштовани,
На основу Вашег одговора доле у опису , достављамо Вам кометар који потврдјује да сте у
групи обавезно обезбедјених објеката и да Вам је неопходан акт о процени ризика у засити
лица имовине , како би били сви испун јени услови у склапању уговора на основу тедерске
документације. У складу са изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу правно
лице које се бави пружањем услуга физичко техничког обезбеђења је у прекршају (казна за
правно лице је од 1.000.000,00 до 2.000.000,00 дин) ако потписе Уговор са корисником услуга
који нема акта о процени ризика(достављам Вам све у прилогу,
Вас одговор:
Предмет: Одговор
- Ми нисмо орган града како је наведено у члану 34. Закона о приватном обезбеђењу и члана
3 уредбе о ближим критеријумима за одређивање обезбеђених објеката и начину вршења
послова њихове заштите и тиме не подлежемо изради горе наведеног акта. Израда Акта о
процени ризика у заштити лица имовине и пословања, је у току; - Нисмо објекат од посебног
значаја за одбрану земље те се на нас не односи члан 67. Став 2. Закона о одбрани
("Службени гласник РС", број 116/07) и члан 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); - Корисник услуге захтева да правна лица и
предузетници који имају лиценцу за вршење послова приватног обезбеђења, а који ће добити
уговор на основу спроведеног тендера ЈНМВ 01/2019, поступју на основу члана 33. став 2.
Закона о приватном обезбеђењу ("Службени гласник РС", број104/13), Правилник о начину
вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава"Службени гласник
РС", број 19 од 20. фебруара 2015, којим се одређује ближи начин вршења послова техничке
заштите и коришћење техничких средстава.

Имате у прилогу правилнике , уредбе, Закон у којима се доказује да сва ЈКП предузећа су
обавезно обезбедјени објекти, где це те видети у Закону у изменама и допунама да су сва
правна лица која потпису Уговор са корисником услуга обавезно обезбедјених објеката у
прекршају као и сами корисници услуга, те Вас молим да обуставите јавну набавку до израде
акта (израда акта траје неких 30 дана за Васе објекте.
На основу решења које поседујете сте сврстани у обавезно обатебдјене објекте:
ЈКП "Чистоћа" Сомбор као оператер, поседује Решење о издавању дозволе за сакупљање и
транспорт неопасног отпада на територији Града Сомбора број 501-106/2015-В и Решење о
издавању дозволе за трертман - складиштење неопасног отпада број 501-37/2017-XИ издату
од Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине за објекат Рециклажног Центра.
Изградњу Рециклажног центра је износила 45 милиона динара, који је финансирало је
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања преко Фонда за заштиту
животне средине.
ЈКП „Чистоћа“ са сопственом механизацијом и у сарадњи са јавним предузећима ЈКП
„Зеленилом“ које је носилац делатности и ЈКП „Водоканалом“ обавља послове одржавања
улица и путева у зимском периоду. Прочишћавање улица и путева (уклањање снега и
посипање соли и ризле) се обавља по налозима штаба зимске службе и по приоритетима,
ради безбедног одвијања саобраћаја и функционисања предузећа, установа и живота у граду
и насељеним местима.
Поред списка улица наведених у Плану зимске службе, ЈКП „Чистоћа“ обавља и
прочишћавање улица које нису на наведеном списку приоритета, ради континуиране и
правовремене испоруке делатности сакупљања и транспорта отпада од корисника услуга.
Ови послови се обављају у мери и обиму могућег капацитета механизације и расположиве
радне снаге.
На основи горе наведеног и прилога који смо Вам доставили, молимо да поступите у складу
са достављеним Правилницима, Уредбом, Изменама Закона о приватном обезбедјењу и да
прво одрадите Акт о процени ризика у застити лица имовине и пословања којим ће те бити
сврстани у једну од 5 категорија угрожености и на основу мера расписати јавну набавку
услуга ФТО. Ако су Вам потребна додатна појашњења, доставићемо Вам након Вашег
сагледања на прилог овог мејла.
Можете проверити код других ЈКП-која су свој рад већ усагласили са поменутим Законима
Предмет: Одговор
1. У складу са Изменама и допунама Закона о приватном обезбеђењу (Сл. Гласник бр.
104/2013, 42/2015 и 87/2018) члан 20., став 6, наводи се да правно лице класификовано као
„микро правно лице“ не мора вршити процену ризика у заштити лица, имовине и пословања.
Како је ЈКП „Чистоћа“ Сомбор класификована као МАЛО правно лице, није у обавези да то и
уради.
ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је у свом Плану набавке за 2019. годину, усвојено 27.12.2018. год.,
је планирала набавку израде планова и аката на позицији 2.2.58, на основу којег је и
покренула набавку израде Акта о процени ризика у заштити лица имовине и пословања.
Како је набавка у току, можете,уколико желите, да учествујете и доставите нам понуду на
мејл адресу: komercijala@cistoca.co.rs.

Комисија за ЈН МВ 01/2019
ЈКП „Чистоћа“ Сомбор

