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     ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА БР.1 

 конкурсне документације за  
јавну набавку добара -  набавка спортске опреме 

Редни број ЈНОП 1/2018 - 105 
 

 Наручилац је дана 03.04.2018. године путем мејла примио захтев од 
заинтересованог лица којим се траже додатне информације/појашњења у вези 
Конкурсне документације за јавну набавку добара -  набавка спортске опреме, у 
оквиру којега је наведен следећи захтев: 

„Поштовани, 
У вези јавне набавке број ЈНОП 1/2018-105- набавка спортске опреме, молим вас 

да нам дате следеће појашњење: 
1. Налазимо да је у конкурсној документацији споран технички опис који је дат 

за опрему за коју се захтева да буде одобрена од стране FIG федерације. На свету 
постоји више различитих произвођача који поседују FIG сертификат али захтеви из 
техничког описа су такви да не одговарају њиховим производима већ одговарају само 
опису производа произвођача SPIETH из Немачке. Да је то тачно, лако је проверити 
увидом у веб сајтове различитих произвођача. Оваква врста дискриминације је 
очигледно противна Закону о јавним набавкама. Светска гимнастичка федерација FIG 
је препознала одређене произвођаче у свету као најквалитетније и због тога им је и 
доделила свoј сертификат. Поседовање FIG сертификата је довољна гаранција 
врхунског квалитета па је непотребно и нелогично додатним рестриктивним описима 
сузбијати конкуренцију међу FIG сертификованим произвођачима. Предлажемо 
наручиоцу да измени захтеве у погледу техничког описа који се односе на FIG 
сертификовану опрему на начин што за прихватљивост понуде неће инсистирати ни на 
једном техничком захтеву за одређено добро осим поседовања FIG сертификата. FIG 
сертификат гарантује врхунски квалитет, додатни технички описи у погледу димензија 
и врсте коришћених материјала су сувишни. Да ли сте сагласни са нашим предлогом и 
изменом конкурсне документације?“ 

 
На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр:124/12, 14/15 и 68/15), а сходно 63. став 3.ЗЈН Комисија за јавну 
набавку сачинила је дана 05.04.2018. године следеће додатне 
информације/појашњења бр.1 конкурсне документације. 

Наручилац је сачинио Техничку спецификацију за јавну набавку добара - 
спортске опреме у складу са објективним потребама Наручиоца, без ограничавања 
конкуренције или одређивања техничких карактеристика које би биле такве да их 
испуњава само један производ на тржишту. Технички опис за сва тражена добра, 
укључујући и добра за која се захтева достављање FIG сертификата, је сачињен на 
такав начин да тражене обавезне карактеристике испуњавају добра већег броја 
произвођача гимнастичке опреме, а не само добра произведена од стране SPIETH-а, 



што увидом на сајтове различитих произвођача гимнастичке опреме може и да се 
потврди. 

Везано за захтев да се измени техничка спецификација и да се не захтева 
достављање FIG сертификата за поједина понуђена добра за која је то тражено 
конкурсном документацијом, већ да буде довољно да су добра произведена од стране 
FIG сертификованих произвођача, указујемо да се FIG сертификат не издаје за 
произвођача, у смислу да се сматра да сва добра која су произведена од тог 
произвођача поседују  FIG сертификат.  FIG сертификат представља сертификат 
Светске гимнастичке федерације којим се потврђује да конкретна гимнастичка опрема 
или справа, односно тачно одређени производ испуњава стандарде Светске 
гимнастичке федерације који се захтевају да се та гимнастичка опрема или справа 
може користити на такмичењима одобреним од стране Светске гимнастичке 
федерације. Дакле, исти се не издаје на име произвођача и не обухвата кумулативно 
све производе које неки произвођач има у свом асортиману, већ се издаје појединчно 
за сваки артикал, односно гимнастичку опрему или справу. Сви произвођачи 
гимнастичке опреме у свом асортиману и то у погледу исте врсте добара имају опрему 
која је FIG сертификована, као и опрему која није FIG сертификована. Такође, 
произвођачи у свом асортиману имају у оквиру исте врсте опреме, односно справе већи 
број артикала који поседују FIG сертификат, али који се међусобно битно разликују по 
карактеристикама, као што су димензија, материјал и сл. FIG сертификована опрема 
исте врсте (нпр одскочне даске) произведена од стране истог произвођача се 
међусобно разликује у погледу техничких карактеристика које утичу на њену примену 
на такмичењима, у зависности од пола и старосних категорија такмичара. Због тога је 
Наручилац поред захтева да поједина добра имају FIG сертификат навео и техничке 
карактеристике које понуђена добра морају да испуњавају. 

Поред тога, Наручилац указује да су средства за набавку добара која су предмет 
ове јавне набавке обезбеђена Уговором о донацији Амбасаде Јапана у Републици 
Србији. Предметним уговором утврђена је обавеза Гимнастичког савеза Србије да купи 
добра одређених карактеристика, као и одређеног степена квалитета.  

Сходно наведеном, Наручилац је сачинио техничку спецификацију добара, као и 
целокупну конкурсну документацију и неће вршити измене и/или допуну исте. 

Ова информација, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, се  
објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
 
            КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
 


