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Предмет: Приговор на садржај конкурсне документације у поступку јавне набавке 
број 1.2.3. - 2018 / Сласилачка служба – Градско језеро

Овим путем, а у складу са чланом 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) указујемо на недостатке и неправилности у конкурсној 
документацију у поступку јавне набавке број 1.2.3. – 2018, који се односе на додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке у виду кадровских и финансијских капацитета.

Наиме, у Конкурсној документацији се као додатни услов захтева: „Најмање 14 спасилаца  
који су стручно оспособљени у складу са Законом о спорту и правилником о 
номенклатури спортских занимања и звања Републике Србије“ а што је потребно доказати 
са: „ копијама сертификата за спасиоце (наручилац задржава право да затражи оригинале 
на увид) и овереним и потписаним - обрасцима  7 и 12 из конкурсне документације. 
Из овако одређеног додатног услова није прецизирано да ли се захтева да спасиоци 
буду ангажовани у радном односу или уговором ван радног односа код понуђача. 
Према томе, потребно је прецизирати која врста радног ангажовања је потребна да 
постоји између потенцијалног понуђача и ангажованих спасилаца на води са 
одговарајућим сертификатом.   

Такође, приговор се односи и на додатни услов финансијског капацитета који понуђач 
мора да испини. У Конкурсној документацији се наводи да је понуђач у обавези да докаже 
„Да је у претходне три календаске године (2015, 2016. и 2017.) извршио услугу обезбеђења 
купалишта спасилачком службом у вредности од најмање 2 милиона динара по години“, 
што је потребно доказати фотокопијама закључених уговора. Имајући у виду да Закон о 
јавним набавкама у члану 76. ст. 2. даје могућност Наручиоцу да одреди финансијски 
капацитет као додатни услов за учешће у поступку јавне набавке само када је то 
потребно имајући у виду предмет јавне набавке, напомињемо да је наведени 
критеријум неопходно изоставити из Конкурсне документације, из разлога што за 
извршење предметне услуге обезбеђивања купалишта, финансијски капацитет није 



неопходан услов за учешће у поступку јавне набавке обзиром на врсту и предмет 
јавне набавке, чиме се значајно ограничава конкуренција и тиме крше основна 
нечела Закона о јавним набавкама, првенствено начело обезбеђивања конкуренције. 

Обзиром на све напред наведено, молимо вас да уважите наше примедбе, измените 
Конкурсну документацију и тиме омогућите равноправно учешће свих потенцијалних 
понуђача како би се обезбедила што повољнија понуда као и квалитенија услуга 
спасилаштва на води на Градском језеру, што је у интересу друштвене заједнице у целини.

У Вршцу, дана 07.06.2018. године.
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                                                                                                          секретар, Бошко Митрашиновић


