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Јавна набавка мале вредности број 32/2017 
 

СВИМ ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ ПРЕУЗЕЛИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПО 

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 32/2017 
 

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације 

 
I - Дана 06.12.2017. године, у Управу Градске општине Звездара, достављен је, електронским 
путем, захтев за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 
32/2017, набавка добара - седишта за бебе, следеће садржине:  

 
 

“Поштовани, 
 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама молим Вас за појашњење конкурсне 
документације за јавну набавку добара – седишта за бебе, под редним бројем 32/2017 за следеће: 
 
1. Питање: 
 
“У уговору о јавној набавцу, у члану 1. став 1, алинеја 8. Наведено је да се уговор закључује 
“једнократно”.  
Имајући у виду да у другим деловима конкурсне документације није прецизно наведено да ли ће 
набавка бити реализована кроз сукцесивну или једнократну испоруку предмета набавке, овим 
путем упућујемо захтев да прецизирате динамику испоруке. “ 
 

Одговор: 

 

У Одељку I, тачка 4. (страна 4 од 44) и у Моделу уговора у члану 1. став 1, алинеја 8 и 9 (страна 40 

од 44), наведено је да се уговор закључује једнократно и престаје да важи даном испуњења обавеза 

у целости. 

Испорука добара извршиће се једнократно. 

Најповољнији понуђач је обавезан да добра која су предмет ове јавне набавке испоручи у року не 

дужем од 7 календарских дана од дана закључења уговора. 

 

2. Питање: 

 
“Тaкође, у погледу техничких захтева који су дефинисани за предметно добро, тражено је да 
седишта имају појасеве за везивање који су обележени, за узраст од 0-13 кг плавом бојом, а за 
узраст од 9-25 кг црвено бојом. 
Молим Вас за појашњење: шта подразумевате под “обележени” баш овим бојама (цео појас у овим 
бојама, налепљена трака у овим бојама, обележено тракицама које се везују)?  
Напомињемо да свако седиште мора поседовати упутство за употребу које садржи и шему 
везивања појасева те из наведеног разлога сматрамо да је овако постављен услов сувишан, а често 
су овако постављени услови и дискриминишући јер онемогућавају конкуренцију. 
Молим Вас да потврдите пријем овог емаила и дате одговор на појашњење у законском или краћем 
року имајући у виду кратак рок за подношење понуда.” 



 

Одговор: 

 

 Наручилац је у Обрасцу структуре цене са спецификацијом добара – Образац 8 (страна 35 
од 44), навео следеће:   
“везивање треба да је обележено у две боје зависно од узраста детета и то: 
-плавом бојом за узраст од 0-13кг 
-црвеном бојом за узраст од 9-25кг” 

 Смисао ове реченице је да поступак везивања за тражене групе буде обележен наведеним 

бојама, а не да појасеви буду обележени плавом или црвеном бојом. 

Напомињемо да свако седиште које обухвата више ЕЦЕ група у овом случају 0+, I и II, 
мора имати илустровано упутсво на самом седишту уколико се ради о седиштима која су израђена 
по Европским стандардима. 

С обзиром да се ради о седиштима које обухватају групе 0+, I и II (од 0 до 25кг) и која се 
воде као седишта са више функција, самим тим је неопходно да , поред упутсва за употребу које 
садржи и шему везивања појасева, на седишту постоји додатно илустровано упуство за монтажу са 
јасно дефинисаним опцијама монтаже, учвршћења седишта појасом за аутомобиле, које су тачно 
дефинисане бојама, плавом за период коришћења (од 0 до 13кг) односно, црвеном за период 
коришћења седишта (од 9 до 25кг). Смисао захтева Наручиоца је да овако илустрована монтажа 
може допринети смањењу грешке приликом монтаже и коришћења седишта, а самим тим и 
повећањем безбедности детета у седишту што је у интересу свих нас који промовишемо безбедност 
деце у аутомобилима.  
 
 

ПРЕДСЕДНИК 

КОМИСИЈЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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