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ОБАВЕШТЕЊЕ БРОЈ 1
Обавештавамо сва заинтересована лица да је у року за подношење понуда за
набавку услуге - Услуга обезбеђења Супер финале ФИНА ватерполо Светска лига за
мушкарце – Београд 2019, број ЈНМВ 12/2019-62, приспело следећа питање:
Питање 1:
Poštovani,
Na osnovu člana 63. ZJN a pre podnošenja Zahteva za zaštitu prava, u postupku javne nabavke
usluga privatnog obezbeđenja postavljamo sledeće zahteve za objašnjenje i izmenu konkursne
dokumentacije:
Kao oprobani instrument nameštanja javnih nabavki u oblati sporta, u dodatnim uslovima
ste predvideli dokazivanje ispunjenosti dodatnih uslova putem stručnih referenci isključivo
u oblasti sporta (isključujući sve ostake reference iz delatnosti privatnog obezbeđenja), i to
u tačno određenom broju gledalaca, čime ste ograničili konkurenciju i ponuđače doveli u
nejednak položaj, suprotno članu 10. i 12. Zakona o javnim nabavkama.
Načelo obezbeđivanja konkurencije
Član 10
Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju.
Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg
ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog
postupka, niti korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.
Načelo jednakosti ponuđača
Član 12
Naručilac je dužan da u svim fazama postupka javne nabavke obezbedi jednak položaj svim
ponuđačima.
Naručilac ne može da određuje uslove koji bi značili nacionalnu, teritorijalnu, predmetnu ili
ličnu diskriminaciju među ponuđačima, niti diskriminaciju koja bi proizlazila iz klasifikacije
delatnosti koju obavlja ponuđač.
Ukoliko nastavite da kršite osnovna načela jednakosti ponuđača, odnosno ne izmenite
konkursnu dokumentaciju, podnećemo Zahtev za zaštitu prava sa istim ovim
argumentovanim obrazloženjem, kako više nikada nikome ne bi palo na pamet da na
ovakav transparentan način, vređajući struku ali i našu inteligenciju, pokuša da zamenom
teza namešta javne nabavke.
Одговор:
Предмет ове јавне набавке је Услуга обезбеђења Супер финале ФИНА ватерполо Светска
лига за мушкарце – Београд 2019, дакле спортски догађај од највећег значаја у 2019.
години за Ватерполо савез Србије, као Наручиоца. Узевши у обзир важност овог догађаја
Наручилац је предузео све мере како би манифестација протекла у најбоље могућим
условима и без икаквих инцидената. Од посебног значаја за ову манифестацију је услуга
обезбеђења, која мора да обезбеди сигурност спортиста на тренингу и утакмицама,

сигурност и безбедност спортских радника као и потпуну сигурност и безбедност публике
пре утакмице, за време утакмице и после утакмице.
Из наведених разлога је Наручалац прописао додатне услове за учешће у предметном
поступку јавне набавке из члана 76. ЗЈН, који су у логичкој вези са предметом јавне
набавке. Обзиром да се овде ради о спортском догађају, логично је да се захтева искуство
понуђача у организацији безбедности спортских приредби и спортских манифестација, а
не искуство у обезбеђивању банака, државних установа, концерата итд. које се по
организацији потпуно разликује од обезбеђивања спортких догађаја, на којима је поред
осталог присутна и публика из земље и иностранства. Предметна конкурсна
документацији је припремљена у свему у складу са ЗЈН и не стоји примедба да су
прописани услови дискриминаторски, тј да фаворизују неког од понуђача, тако да у
предметној конкурсној документацији нису прекршена начела јавне набавке прописана
чланом 10. и чланом 12. Закона.
Такође Наручилац подсећа да је став Републичке комисије за заштиту права у поступцима
јавних набавки, да је Наручилац у обавези да обезбеди конкуренцију међу понуђачима и
одреди услове који не дискриминишу понуђаче, али то не значи да је Наручилац у обавези
да услове за учествовање у поступку набавке и техничке спецификације, дефинише на
начин који би омогућио сваком заинтересованом понуђачу да учествује у поступку јавне
набавке, већ само понуђачима који су заиста квалификони и способни, а што доказују
кроз захтеване додатне услове. Уколико би Наручилац морао да води рачуна о томе да
своје захтеве дефинише тако да исте може да испуни сваки понуђач који је заинтересован
да учествује у поступку за доделу уговора о јавној набавци, последица тога би била да
захтеви из конкурсне документације често не би одговарали реалним потребама
Наручиоца, већ би подржавали економске интересе понуђача.
У складу са напред наведеним Наручилац остаје у свему при својим захтевима из
конкурсне документације.
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