
Математичка гимназија 
Краљице Наталије 37 
11000 Београд 
 
 
У складу са одредбом члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15,) дајемо одговоре на питања: 

 
Питање: 
 
Да ли знате да само један произвођач у свету за наведени систем тартан подлоге може да испуни 

услов поседовања сертификата Светске кошаркашке организације или Рукометне светске 

организацвије? На овај начин фаворизујете само један производ и самим тим само једног понуђача. 

Произвођач материјала Conica који једини поседује наведене сертификате за подлогу и има 

предузеће које га заступа у Србији. Наше наводе можете проверити на www.FIBA.com и 

www.IHF.com 

Одговор: 

Конкурсном документацијом, предмером и предрачуном радова захтевана је спортска подлога за 
мултифункционалне спортске терене без навођења и једног произвођача, робне марке и др. 
Нетачна је тврдња да на свету постоји само један произвођач тартан подлоге који поседује 
сертификат светске кошаркашке организације или светске рукометне организације 
Наручилац је пре сачињавања конкурсне документације испитао тржиште тако што је вршио 
интернет претрагу задавши кључне речи '' FIBA approved  syntetic sport surface'' и '' IHF approved  
syntetic sport surface'' и добио је информацију да у свету постоји знатан број произвођача са овим 
сертификатима тако  да постављањем овог услова није онемогућио конкуренцију и не фаворизује 
неког од понуђача. Овакав захтев је постављен у циљу добијања подлоге што бољег квалитета. 

 

Питање: 

Да ли понуђач, код доказивања додатног услова, располагања довољним техничким 

капацитетом, уместо уговора о куповини машине-финишер за постављање  тартан подлоге и 

специјалне мешалице за гумени асфалт, уговора о лизингу или уговора о закупу, може да 

приложи Фактуру или Рачун о куповини машине уз прилагање ЦАРИНСКЕ ДЕКЛАРАЦИЈЕ? 

 

Одговор: 

Конкурсном документацијом је тражено као доказ техничког капацитета уговор о куповини 

машине ( може и царинска декларација) или уговор о закупу или уговор о лизингу машине. 

Из овог произилази да понуђач код доказивања додатног услова, располагања довољним 

техничким капацитетом, уместо уговора о куповини машине-финишер за постављање  тартан 

подлоге и специјалне мешалице за гумени асфалт, уговора о лизингу или уговора о закупу, 

може да приложи Фактуру или Рачун о куповини машине уз прилагање царинске декларације. 

http://www.ihf.com/

