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Република Србија 
ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“  ПОЖАРЕВАЦ 
-Комисија за  набавку  наруџбеницом 
Број:  5773/2 
02.09.2019. 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  набавку мале вредности - 
  наруџбеницом број ЈН МВ 2.2.42Н/2019 
 
 
1. Заинтересовано лице које је путем поште добило позив за достављање понуде са 

конкурсном документацијом за набавку мале вредности - наруџбеницом број ЈН МВ 
2.2.42/20192.2.42Н/2019„Услуге „ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ЗАШТИТИ 
ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА“, 90711100 -  Процена ризика или опасности, осим у 
грађевинарству, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 30.08.2019. 
године у 11,37 часова који је заведен под бројем 5773 дана 30.08.2019. године. 
Наведеним e-mail-ом тражи се одговор на следећe питањe: 

 
ПИТАЊЕ 1: 
  
Путем поште смо добили конкурсну документацију за Вашу ЈН 2.2.42Н/2019 , израда акта о 
процени ризика у заштити лица имовине и пословања. 
 
У конкурсној документацији на страни  3 од 10 /  ставка 11 гласи:  Цене су фиксне. Процењена 
вредност је 30.000,00. 
У конкурсној документацији на страни  4 од 10 /  други пасус  гласи:  Планирана средства 
30.000,00. динара 
 
Питање гласи да ли је процењена вредност стварна 30.000,00 или је штампарска 
грешка? 
 
Образлозење: 
Процењена вредност у конкурсној документацији  је необичајно ниска (некоректна / ако је 
стварна) , а која значајно одступа од реалне тржишне вредности.  
У прилогу Вам достављам нашу рефертну листу као и  наш тим менаџера који учцествују у 
самој изради акта , на основу рефертене листе / можете се обратити свима за испитивањем 
тржишта коштања ваше предметне ЈН. 
Сматрамо да је неопходно да на основу испитивања тржишта за Вашу ЈН (израда акта о 
процени ризика у заштити лица имовине и пословања) промените процењену вредност у 
конкурсној документацији. 
 
На основу нашег искуства само неки чиниоци цене су следећи:  

- Најмање 3 пута обићи предметне локације (дању и ноћу)……….путни трошкови , 
дневнице запослених и др……………..цена минимална за нас путни тршкови  6.000,00 
по једном доласку / укупно 18.000,00 дневнице запосленима са високо стручно 
спремом 5.500,00 па пута њих 4….и тако минимално 3 пута ( некад постоји могућност 
да се трошковима дода смештај за преноћиште)  

- Штампање и тврдо коричење …………….цена око 10.000,00  
- Акт садржи минимум 250 страница…….цена по страници је минимално 1200, 00  
- Трошкови овлашћења , лиценце и друго ни нестављамо  
- И реално је бар 7/10 % да правно лице оствари зараду  
- И др. 



 2 

 
На основу горе свега наведеног , а и на основу Вашег накнадног испитивања тржишта за 
предметну ЈН , молим Вас да промените процењену вредност као и да продужите рок за 
доставу понуде са обавештењем о промени процењене вредности. 
 
Ваша предметна ЈН на основу Ваше делатности као и на основу Вашег интегритета, Ваше 
пословне озбиљности која  прати Вас као правно лица захтева да акт о процени ризика у 
заштити лица имовине и пословања буде одрађен квалитетно и у складу са стадардом SRPS 
A. L2.003:2017 , где даваоц услуга мора да поседује одговарајуће искуство за предметну ЈН 
коју доказује рефертном листом, узимајући у обзир да ће исти елеборати ићи на сагласност и 
у слуцају да неиспуни захтевну форму исти наруциоц посла це бити у обавези да ради 
ревизију самог елебората односно ради нов акт. У прилогу Вам достављам мини 
презентацију самог акта и његов садржај како би се упознали са обимом посла и потребним 
искуством, вештинама, знањем које даваоц услуга мора да поседује а које би Вама користило 
најпре преветивно и указало на све слабости Вашег пословања и наравно безбедности а за 
које би добили инструкције путем препорука и мера како исте уклонити односно смањити 
ниво ризика. 
 
У прилогу Вам достављам један записник , где је наша понуда одбијена (све смо услове 
испуњавали) из разлога неубичајно ниске понуђене цене ( где нисмо могли оправдати 
понуђену цену иако смо имали оправдање). 
 
Сходно горе свему наведеном , молим Вас да промените процењену вредност и обавестите 
нас о изменама и допунама конкурсне документације. 
 
 
ОДГОВОР 1: 
 
Наручилац није направио штампарску грешку нити пропуст код уношења процењене 
вредности ЈНМВ 2.2.42/20192.2.42Н/2019„Услуге „ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И 
ЗАШТИТИ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛОВАЊА“. 
Наручилац је при изради Плана јавних набавки за 2019. годину за предметну набавку 
предвидео  новчана средства у износу од 30.000,00 динара (без обрачунатог ПДВ). 
Како су средства већ предвиђена, Наручилац није у могућности да у овом тренутку врши 
измену у циљу повећања предвиђених средстава. 
 
Напомињемо да се ради о набавци на коју се Закон о јавним набавкама не примењује. 
 
С тога, Наручилац остаје при првобитно предвиђеној процењеној вредности за 
предметну набавку. 
  

 
Ово појашњење у складу са  чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и  Интерним актом којим се ближе одређује поступак 
спровођења јавних набавки унутар наручиоца, наручилац објављује на на својој интернет 
страници www.tоplifiкаcijа.rs 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

У  ЈНМВ 2.2.42Н/2019 


