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 Наручилац је дана 10.04.2018. 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. 
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. Закона о јавним набавкама 
Комисија за јавну набавку сачинила је дана 13.04.2018. године следеће додатне 
информације/појашњења  конкурсне документације. 
ПИТАЊЕ БР.1.  

„Дана 03.04.2018. смо вам упутили захтев за појашњење конкурсне 
документације за јавну набавку добара  - набавка спортске опреме. Предложили смо 
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. Ви сте 
у вашем одговору погрешно закључили да смо у питању предлагали да се не захтева 
ФИГ сертификат. Наш предлог се односио само на укидање додатних техничких описа у 
погледу димензија и врсте коришћених материјала. Као што смо већ написали, 
сматрамо да је поседовање FIG сертификата за одређена тражена добра довољна 
гаранција квалитета, што сте и ви потврдили у вашем појашњењу од 05.04.2018.:" 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 
Светске гимнастичке федерације.". Поново питамо: Да ли сте сагласни са нашим 
предлогом и изменом конкурсне документације на начин да је за сва захтевана добра 
за која је захтевано да поседују FIG сертификат довољно доставити FIG сертифкат и не 
инсистирати на испуњењу  техничких описа из конкурсне документације у погледу 
врста коришћених материјала и димензија?“ 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.1: 

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. 



Везано за захтев да се измени техничка спецификација и да се осим FIG 
сертификата не инисистира на било којем другом техничком захтеву за тражена добра 
(нпр димензије, материјал и др карактеристике) указујемо да већина произвођача 
гимнастичке опреме у свом асортиману имају у оквиру исте врсте опреме, односно исте 
справе већи број артикала који поседују FIG сертификат, али који се међусобно битно 
разликују по карактеристикама, као што су димензија, материјал и сл. Материјал и 
димензије утичу на квалитет, перформансе, дуготрајност и употребљивост опреме. 
Поред тога, FIG сертификована опрема исте врсте произведена од стране истог 
произвођача се међусобно разликује у погледу техничких карактеристика које утичу на 
њену примену на такмичењима, у зависности од пола, старосних категорија и 
мускулатуре такмичара. Због тога је Наручилац поред захтева да поједина добра имају 
FIG сертификат навео и техничке карактеристике које понуђена добра морају да 
испуњавају у складу са објективним потребама Наручиоца и планираним коришћењем 
добара у тренажном и такмичарском процесу, а имајући у виду старосну и полну 
структуру и мускулатуру гимнастичара, као и техничку опремљеност гимнастичких 
центара у Републици Србији који ће бити корисници те опреме, односно справа. 

 
ПИТАЊЕ БР.2 

„Молимо вас да појасните због чега захтевате да одскочне даске које су предмет 
набавке имају "површину израђену од хибридних угљеничних влакана и пену висине 
минимум 22 мм? Различити FIG сертификовани произвођачи овог реквизита производе 
производе који имају површину која није од "хибридних угљеничних влакана" и немају 
пену висине минимум 22 мм. Чак и произвођач SPIETH производи овај артикал са пеном 
од 20 мм. Молимо вас да омогућите конкуренцију у набавци и укинете ова два захтева.“ 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.2: 

Наручилац је захтеве везане за минималне техничке карактеристике које морају 
да испуњавају одскочне даске одредио имајући у виду да површина израђена од 
хибридних угљеничних влакана обезбеђује боље перформансе корисника и дужи 
„животни“ век саме гимнастичке справе. Угљенична влакна као материјал карактерише 
велика чврстина и висок модул еластичности (200 000 до 450 000 N/mm²),  чиме се 
остварује, с једне стране, висок степен издржљивости према тежини, и с друге стране, 
чврстина саме одскочне даске. Такође, материјал од којег се захтева да буде израђена 
површина одскочне даске обезбеђује висок степен еластичности преко целе радне 
површине одскочне даске.  

Висина пене утиче на амортизацију удара приликом одскока, што је у директној 
вези са оптерећеношћу зглобова такмичара и лица која је користе у тренажном и 
процесу.  

Карактеристике које одскочне даске морају да имају и које су захтеване 
Техничком спецификацијом су одређене имајући у виду потребан ниво квалитета, с 
обзиром на то да ће гимнастичке справе бити употребљаване од стране великог броја 
корисника, јер су оне намењене за опремање гимнастичких центара који не располажу 
са том опремом или је опрема коју имају дотрајала, а опрема која је предмет набавке 
ће бити коришћена не само у тренажном процесу, већ и за реализацију такмичења. 
Због тога одскочне даске морају да буду високог степена квалитета, да буду адекватне 
за интензивну употребу, да омогућавају велик број понављања вежби уз 
минимизирање и успоравање умора гимнастичара, као и да обезбеђују оптималну 
удобност и стабилност приликом одскока и омогућавају „повратну“ енергију 
гимнастичару.  

Поред тога, Наручилац указује да висина пене од минимум 22 мм није 
дискриминаторски одређена, као и да већи број произвођача има у свом асортиману 
одскочне даске чија површина има пену висине 22 мм и више. Овим захтевом, као и 
захтевом везаним за врсту материјала од којег је израђена одскочна даска није 



ограничена конкуренција, јер на тржишту постоји више произвођача гимнастичке 
опреме који у свом асортиману имају одскочне даске које испуњавају тражене техничке 
карактеристике. 

Наручилац такође указује да конкурсном документацијом није наведено 
оганичење да сва добра која понуђач нуди морају да буду произведена од истог 
(једног) произвођача, већ понуђач може да понуди добра различитих произвођача. 

 
ПИТАЊЕ БР.3: 

„Везано за артикал Такмичарски двовисински разбој на страни 4. Конкурсне 
документације захтева се да је "даљина између притака од 110-280 цм". Увидом у 
сајтове различитих произвођача FIG сертификоване опреме дошли смо до закључка да 
ниједан од произвођача не испуњава услов у погледу даљине између притака. Да ли је 
у питању грешка?“ 
 
ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР.3: 

У питању је техничка, дактило грешка. Наручилац је дана 13.04.2018. године 
изменио конкурсну документацију којом је грешка отклоњена. 

 
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  
 


