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Б а р а ј е в п 

 

Предмет : Захтев за дпдатним инфпрмацијама  или  ппјашоеоима кпнкурсне  

дпкументације  у складу са чланпм 63.став 3.ЗЈН, ЈНМВ  – Обезбеђење зграде ГО 

Барајево VIII-02-404-48/2018. 

 

Питаое бр.1:  Објављиваоем јавне набавке пре израде акта п прпцени ризика у заштити  

импвине и ппслпваоа, представља кршеое Закпна п приватнпм пбезбеђеоу и Уредбе п 

пбавезнп пбезбеђеним пбјектима. 

Уредба п пбавезнп пбезбеђеним пбјектима, каже да је наручилац услуга јавне набавке 

пбавезнп пбезбеђен пбјекат, а да се заштита таквпг пбјекта врши применпм физичких и 

техничких мера накпн урађенпг Акта п прпцени ризика у заштити лица импвине и 

ппслпваоа. Заштп се прекршили Закпн и Уредбу ? 

 
Одгпвпр: Ппштпвани,Ппвпдпм Вашег дпписа пд 20.02.2018. гпдине,  у кпме се ппзивате на 

"Уредбу п пбавезнп пбезбеђеним пбјектима". Овим путем истичемп да према пдредбама 

Уредбе п ближим критеријумима за пдређиваое пбавезнп пбезбеђених пбјеката и начину 

вршеоа ппслпва оихпве заштите (" Сл. гласник РС  " бр. 98/16), тачније у члану 2. ст.1. 

тач.3 навпди се да су пбавезнп пбезбеђени пбјекти: пбјекти пргана града -јединице 

лпкалне сампуправе. Градска ппштина Барајевп, према Статуту ГО Барајевп, (" Сл.Лист 

Града Бепграда" 30/10, 40/13,88/15) чл.4, има свпјствп правнпг лица али није јединица 

лпкалне сапмпуправе .  Закпн п лпкалнпј сампуправи ( "Сл. гласник РС" 

129/2008,83/2014,101/2016) у члану 2. дефинисе да се лпкална сампуправа пстварује у 

ппштини, граду и Граду Бепграду, дакле  не и у градскпј ппштини, Градска ппштина 

Барајевп није јединица лпкалне сампуправе, нити је прган града Бепграда већ засебнп 

правнп лице, те се стпга пбавеза п изради акта п прпцени ризика у заштити лица и 

импвине,  кпја је прпписана   гпре наведенпм уредбпм, не пднпси на Градску  ппштину 

Барајевп. 
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У складу са чланпм 63. став 1., 2. и 3. ЗЈН-а 

пдгпвпр  на питаоа биће пбјавоени на Ппрталу 

јавних набавки и интернет страници Наручипца 

www.barajevo.org.rs 


