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НОВИ САД 
 

 
I. Одговори на питања понуђача у поступку јавне набавке добара – спортска опрема, 

шифра: ЈНМВ-3/2019. 

 

 

Питање: 

-У техничкој спецификацији која се налази у поглављу III на странама 4 – 6 од 28 конкурсне 

документације наведен је детаљан опис предметне услуге, између осталог да је потребно да 

се на 20 комада тренерица за голмане на горњем делу изврши штампа на 7 позиција 

(званични грб Рукометног клуба „Војводина“, грб Града Новог Сада, грб Р. Србије, ознакама 

такмичења за које су намењене, презименима голмана, као и логоима свих спонзора 

Рукометног клуба „Војводина“), као и штампа  нумерација на предњици минималне висине 

10цм, а на леђима висине 20цм, на тренерици доњи део потребно је да се изврши штампа на 

укупно 4 позиције (званични грб  Рукометног клуба „Војводина“, логои спонзора) као и 

нумерација висине 10цм. Што значи да је само на тренерицама за голмане потребно извршти 

штампу 280 различитих логоа и натаписа, као и још 20 логоа произвођача. На тренерицама за 

играче потребно је извршити штампу по два логоа, као и вез грба Србије и на све то додати 

лого произвоча а што укупно чини 210 позиција за штампу и 70 позиција за вез. За памучне 

мајице укупно 585 комада осим брендирања „званичним грбом Рукометног клуба 

„Војводина“ (на предњој левој старни) и логотипом спонзора у четири боје (на предњој 

десној страни), као и на леђима натпис назива клуба, грба Србије и Града Новог Сада; не 

наводите колико је логоа спонзора потребно одштампати, али већ и овако дефинисан захтев 

подразумева штампу преко 2340 различитих логоа. За дресове у количини 100 комада 

захтевате штампу на 7 позиција на горњим деловима  као и додатну штампу 2 нумерације и 

логоа произвођача, док на доњим деловима захтевате штампу на 4 позиције и 1 нумерацију, 

што чини укупно 1500 различитих логоа. На основу овако дефинисане количине захтеване 

опреме и саме штампе логоа од око 4500 различитих штампи на овој количини, уз напомену 

да ће наручилац обавестити добављача о именима спонзора приликом захтева за испоруку 

како би исте штампали на добрима која су предмет спецификације, а рок за испоруку добара 

назначен на страни 11. од 28. конкурсне документације у делу 8. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ 

ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ одељак  8.2. Захтев у 

погледу рока за испоруку добара ограничили на максимално два дана од дана пријема 

захтева за испоруку у писменом или усменом облику учинили сте апсолутно немогућим да 

се изврши испорука захтеване количине опреме. 

- Колико пута сте предвидели да се врши сукцесивна испорука предметних добара за време 

трајања уговора, јер сте трајање уговора у Моделу уговора чланом 7. ограничили на најдуже 

до 31.12.2019. године? 

-Који је рок од дана закључења уговора до очекиване испоруке прве количине захтеване 

опреме и о којој оквирној количини опреме се ради по једној испоруци? 

-Да ли се спонзори за сваку испоруку мењају или су за сваку испоруку исти? 

-Да ли се мења величина и распоред логоа за сваку испоруку?  

-Да ли се код веза Републике Србије на тренерицама играча подразумева да се грб везе 

директно на тренерицу или може да буде нашивен на истој? 

Одговор: 

-Набавка предметних добара је конципрана тако да је испорука сукцесивна и не значи да ће 

Наручилац одједном поручити укупне количине наведене у Спецификацији и Обрасцу 



структуре цене које су саставни део конкурсне документације, те стога Добављачу је 

остављено довољно времена да може да одговори сукцесивним захтевима за испоруку 

преметних добара. С тим у вези, у Спецификацији и Обрасцу структуре цене је наведено да 

се на предметним добрима (тренерке за голмане, треерке за играче и дресови) користи 

сублиматик штампа (трансфер са штампаног папира на бели материјал). На брзину саме 

штампе утиче количина м2 коју машина може да одштампа на материјалу, а не на сваком 

појединачном предмету. Такође, у Спецификацији и Обрасцу структуре цене је наведено да 

се на предметним добрима (памучне мајице) штампа ради у трансфер технологији, те је уз 

одговарајуће машине и опрему може одштампати од 100 до 800 комада за сат времена. Услов 

техничког капацитета није постављен из разлога што понуђачи имају различите машине и 

опрему са различитим капацитетима, те би постављање овог услова са просечним захтевима 

значио дискриминаторски услов понуђача који није у складу са чланом 76. став 6. Закона о 

јавним набавкама.  

-Трајање уговора је ограничено до наведеног датума из разлога што су средства намењена за 

реализацију ове јавне набавке наменска и везана су за програм Рукометног клуба за 2019. 

годину. Сукцесивна испорука предметних добара се врши онолико пута колико пута постоји 

потреба код Наручиоца за предметним добрима, што значи да Наручилац не мора ниједном 

исказати потребу, може исказати једном, то не подразумева целокупну количину већ један 

део, и више пута, и то све у количинама које су тада потребне. Наручилац неће одједном 

поручити укупну количину предметних добара исказаних у Спецификацији и Обрасцу 

структуре цене, јер јавна набавка није тако ни конципирана, него искључиво сукцесивно и то 

само уколико буде постојала потреба за предметним добрима. Тачком 2. став 3. Модела 

Уговора у конкурсној документацији је наведено да Наручилац задржава право да не 

реализује уговорену вредност из става 2. овог члана уколико за то не буде постојала потреба 

код Наручиоца. Број испорука зависи од потреба Наручиоца за предметним добрима. 

-Наручилац ће предметна добра поручити тек онда када буде имао потребу за њима и то у 

количинама које су му у том тренутку буду потребне. Ближи одговор је написан у 

претходном ставу.  Период од дана закључења уговора до очекиване прве испоруке је 

оквирно 30 дана и то уколико тада буде постојала потреба за предметним добрима. Сва 

набавка предметних добара је намењена за сезону која следи и биће набављена уколико буде 

постојала потреба за њима. 

-Спонзори који се утврде приликом слања првог захтева за испоруку у писменом или 

усменом облику остају исти и не мењају се до коначне реализације уговора. 

-Величина и распоред логоа се не мења и за сваку испоруку су исти. 

-Грб Републике Србије треба бити нашивен на тренерку играча. Комисија ће сачинити 

измену и допуну конкурсне документације у том делу. 

 

Питање: Да ли понуђачи који су остварили промет који је већи од 1,5 милиона динара могу 

да учествују у поступку јавне набавке или могу да учествују само они који имају тачно 1,5 

милиона динара што би представљало дискриминаторски додатни услов према свим осталим 

понуђачима. 

Чланом 77. став 2. тачка 1. Закона о јавним набавкама прописано је „минимални годишњи 

приход који се тражи од понуђача не сме бити већи од двоструке процењене вредности јавне 

набавке“. Чланом 64. став 1. Закона о јавним набавкама прописано је да се процењена 

вредност јавне набавке исказује у динарима без пореза на додату вредност, тако да је додатни 

услов дефинисан у предметној конкурсној документацији „да понуђач у претходној 

пословној години (2018) остварио промет у укупној вредности од 1.500.000,00 динара са ПВ-

ом“ супротан Закону о јавним набавкама. 

Одговор: У предметном поступку јавне набавке могу да учествују сви понуђачи који су 

остварили промет у укупној вредности од 1.500.000,00 динара са ПДВ-ом, што значи могу да 

учествују сви понуђачи који су остварили промет исти или већи од 1.500.000,00 динара са 

ПДВ-ом.  



У конкурсној документацији као услов финансијског капацитета је тражено да је понуђач у 

претходној пословној години (2018) остварио промет у укупној вредности од 1.500.000,00 

динара са ПДВ-ом, те се приликом дефинисања овог услова водило рачуна да услов буде 

постављен у складу са чланом 77. став 2. тачка 1. Закона о јавним набавкама којим је 

прописано следеће „минимални годишњи приход који се тражи од понуђача не сме бити 

већи од двоструке процењене вредности јавне набавке“, где постављени услов никако није 

већи од двоструке процењене вредности јавне набавке. 

Процењена вредност предметне јавне набавке није наведена у предметној конкурсној 

документацији, већ је наведена у Одлуци о покретању поступка јавне набавке и иста је 

изражена у износу без пореза на додату вредност што је у складу са чланом 64. став 1. Закона 

о јавним набавкама. 

Из разлога нејасноће постављеног питања, Комисија ће сачинити измену и допуну конкурсне 

документације у том делу на начин да буде јасније објашњено. 

 

Комисија за јавне набавке у предметном поступку јавне набавке ће сачинити измене и 

допуне конкурсне документације и сачини пречишћен текст конкурсне докуметације за јавну 

набавку добара – спортска опрема, шифра: ЈНМВ-3/2019. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 


