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Дел.бр. 3950 

Датум: 15.12.2014. 

Страна 1 од 6           

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/2012) Наручилац објављује: 

ПРЕДМЕТ:ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/ПОЈАШЊЕЊА-јавна набавка – oтворени поступак 

– потрошни материјал и прибора за васпитно образовни рад , бр. ЈН 14-12 

Дана 10.12.2014.године  Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. 14-12  у коме се 

наводи следеће: 

Техничка спецификација за паертију 1 –Материјал за васпитно образовни рад 

- Спецификација за партију 1 је измењена и измене су објављене на Порталу управе 

за јавне набавке и сајту ПУ „11 април“ 09.12.2014. године. Измењена 

спецификација се налази на страни 4-5 конкурсне документације. 

 

Tехничка спецификација за партију 2 - Прибор за вас.образ. рад 

- Ред. број артикла се односи на артикле како су наведени у спецификацији понуде. 

Ред. 

број 

артикла  

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

Појашњење захтева за поједине артикле наведене у тендерској спецификацији. 

1 Четкица за темперу, бр.2, природна длака,комбинација дрвo-метал- 

Питање:Молимо Вас да наведете тражену марку или одговарајуће.Навели сте 

да желите четкице од природне длаке. Да ли је можда у питању грешка, јер је 

ово карактеристика четкице за професионалну употребу, што би изузетно 

утицало на цену? 

Одговор: Захтев се не односи на професионалну, већ на четкицу за  школску употребу 

и треба да гласи: Четкица за темперу ,бр.2,  равна, комбинацијадрвo-метал. 

2 Четкица за темперу ,бр.4, природна длака,комбинација дрвo-метал- 

Питање:Молимо Вас да наведете тражену марку или одговарајуће.Навели сте 

да желите четкице од природне длаке. Да ли је можда у питању грешка, јер је 

ово карактеристика четкице за професионалну употребу, што би изузетно 

утицало на цену? 

Одговор: Захтев се не односи на професионалну, већ на четкицу за  школску употребу 

и треба да гласи: Четкица за темперу ,бр.4,  равна, комбинација дрвo-метал. 
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3 Четкица за темперу бр 6, природна длака,комбинација дрвo-метал- 

Питање:Молимо Вас да наведете тражену марку или одговарајуће.Навели сте 

да желите четкице од природне длаке. Да ли је можда у питању грешка, јер је 

ово карактеристика четкице за професионалну употребу, што би изузетно 

утицало на цену? 

Одговор: Захтев се не односи на професионалну, већ на четкицу за  школску употребу 

и треба да гласи: Четкица за темперу ,бр.6,  равна, комбинација дрвo-метал 

4 Четкица за темперу  бр 8, природна длака,комбинација дрвo-метал- 

Питање:Молимо Вас да наведете тражену марку или одговарајуће.Навели сте 

да желите четкице од природне длаке. Да ли је можда у питању грешка, јер је 

ово карактеристика четкице за професионалну употребу, што би изузетно 

утицало на цену? 

Одговор: Захтев се не односи на професионалну, већна четкицу за  школску употребу 

и треба да гласи: Четкица за темперу ,бр. 8,  равна, комбинацијадрвo-метал 

5 Четкица за темперу  бр 10, природна длака,комбинација дрвo-метал-  

Питање: Молимо Вас да наведете тражену марку или одговарајуће.Навели сте 

да желите четкице од природне длаке. Да ли је можда у питању грешка, јер је 

ово карактеристика четкице за професионалну употребу, што би изузетно 

утицало на цену? 

Одговор: Захтев се не односи на професионалну, већна четкицу за  школску 

употребуи треба да гласи: Четкица за темперу ,бр. 8,  равна, комбинација дрвo-

метал. 

6 Четкица за темперу бр 12, природна длака,комбинација дрвo-метал- 

Питање:Молимо Вас да наведете тражену марку или одговарајуће.Навели сте 

да желите четкице од природне длаке. Да ли је можда у питању грешка, јер је 

ово карактеристика четкице за професионалну употребу, што би изузетно 

утицало на цену? 

Одговор: Захтев се не односи на професионалну, већна четкицу за  школску 

употребуи треба да гласи: Четкица за темперу ,бр.12,  равна, комбинација дрвo-

метал. 

7 Четкица за темперу бр.14 природна длака,комбинација дрвo-метал-  

Питање: Молимо Вас да наведете тражену марку или одговарајуће.Навели сте 

да желите четкице од природне длаке. Да ли је можда у питању грешка, јер је 

ово карактеристика четкице за професионалну употребу, што би изузетно 

утицало на цену? 

Одговор: Захтев се не односи на професионалну, већна четкицу за  школску 

употребуи треба да гласи: Четкица за темперу ,бр.14,  равна, комбинација дрвo-

метал. 

8 Четкица за темперу  бр 16, природна длака,комбинација дрвo-метал- 

Питање:Молимо Вас да наведете тражену марку или одговарајуће.Навели сте 
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да желите четкице од природне длаке. Да ли је можда у питању грешка, јер је 

ово карактеристика четкице за професионалну употребу, што би изузетно 

утицало на цену? 

Одговор : Захтев се не односи на професионалну, већна четкицу за  школску 

употребуи треба да гласи: Четкица за темперу ,бр.16,  равна, комбинација дрвo-

метал. 

9 Четкице за акварел(меке) природна длака, бр.2-  

Питање:Молимо Вас да наведете тражену марку или одговарајуће.Навели сте 

да желите четкице од природне длаке. Да ли је можда у питању грешка, јер је 

ово карактеристика четкице за професионалну употребу, што би изузетно 

утицало на цену? 

Одговор  : Захтев се не односи на професионалну, већ на четкицу за  школску 

употребу и треба да гласи: Четкица за акварел, мека, бр.2 

10 Четкице за акварел(меке) природна длака, ,бр.4  

Питање:Молимо Вас да наведете тражену марку или одговарајуће.Навели сте 

да желите четкице од природне длаке. Да ли је можда у питању грешка, јер је 

ово карактеристика четкице за професионалну употребу, што би изузетно 

утицало на цену? 

Одговор  : Захтев се не односи на професионалну, већ на четкицу за  школску 

употребу и треба да гласи: Четкица за акварел, мека, бр.4 

11 Четкице за акварел(меке) природна длака, бр.7-  

Питање:Молимо Вас да наведете тражену марку или одговарајуће.Навели сте 

да желите четкице од природне длаке. Да ли је можда у питању грешка, јер је 

ово карактеристика четкице за професионалну употребу, што би изузетно 

утицало на цену? 

Одговор: Захтев се не односи на професионалну, већ на четкицу за  школску употребу 

и треба да гласи: Четкица за акварел, мека, бр.7 

12 Четкице за акварел(меке) природна длака, бр.8- Молимо Вас да наведете 

тражену марку или одговарајуће.Навели сте да желите четкице од природне 

длаке. Да ли је можда у питању грешка, јер је ово карактеристика четкице за 

професионалну употребу, што би изузетно утицало на цену? 

Одговор 12 : Захтев се не односи на професионалну, већ на четкицу за  школску 

употребу и треба да гласи: Четкица за акварел, мека, бр.8 

13 Четкице за акварел(меке) природна длака, бр 9-  

Питање:Молимо Вас да наведете тражену марку или одговарајуће.Навели сте 

да желите четкице од природне длаке. Да ли је можда у питању грешка, јер је 

ово карактеристика четкице за професионалну употребу, што би изузетно 

утицало на цену? 

Одговор  : Захтев се не односи на професионалну, већ на четкицу за  школску 

употребу и треба да гласи: Четкица за акварел, мека, бр.9 
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14 Четкице за акварел(меке) природна длака, бр 10  

Питање:Молимо Вас да наведете тражену марку или одговарајуће.Навели сте 

да желите четкице од природне длаке. Да ли је можда у питању грешка, јер је 

ово карактеристика четкице за професионалну употребу, што би изузетно 

утицало на цену? 

Одговор  : Захтев се не односи на професионалну, већ на четкицу за  школску 

употребу и треба да гласи: Четкица за акварел, мека, бр.10 

15 Четкице за акварел(меке) природна длака, бр 11  

Питање:Молимо Вас да наведете тражену марку или одговарајуће.Навели сте 

да желите четкице од природне длаке. Да ли је можда у питању грешка, јер је 

ово карактеристика четкице за професионалну употребу, што би изузетно 

утицало на цену? 

Одговор: Захтев се не односи на професионалну, већ на четкицу за  школску употребу 

и треба да гласи: Четкица за акварел, мека, бр.11 

16 Четкица напрстак, сет 1/6-  

Питање:У тех.спецификацији тражени артикал је сет четкица напрстака 1/6, а 

ови сетови се обично пакују као 1/9.Такође да ли је напрстак савитљив, што 

побољшава примену према потреби дечијих прстића? 

Одговор  : Захтев се може односити и на сет  пакован 1/9. Пожељно је да 

напрстак буде савитљив. 

17 Четка лепезаста –  

Питање :Молимо Вас да наведете величину четкице? 

Одговор  : Захтев се односи на лепезасту четку бр.8 

18 Оловка графитна са гумицом – 

 Питање:Молимо Вас да наведете тражену марку или одговарајуће? 

Одговор  : Захтев се односи на оловку графитну са гумицом Стабило или 

одговарајућу. 

19 Оловка графитна, мека ,B2...,B6-  

Питање:Молимо Вас да наведете тражену марку или одговарајуће?Молимо Вас 

да нам наведете од које тврдоће сте хтели колику количину оловака? 

Одговор  : Захтев не прецизира појединачно количине оловака у оквиру 

наведеног распона мекоће, али може се тумачити на следећи начин: оловка Б2- 

1/5 укупне количине, оловка Б3- 1/5 укупне количине, оловка Б4- 1/5 укупне 

количине, оловка Б5- 1/5 укупне количине и оловка Б6- 1/5 укупне количине 

или приближно. 

23 Маказе дечије ,са пвц дршкама, метално сечиво дужине 13,50цм-  

Питање:Да ли сте можда мислили на укупну дужину маказа, јер овај опис 

превазилази димензије дечјих маказа? 

Одговор  : Димензија наведена у захтеву се односи надужину целих маказа. 

24 Штафелај дечији дрвени са таблом-  

Питање:Молимо Вас да наведете тражену висину штафелаја?Такође да ли је у 
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питању једнострани или двострани чтафелај? 

Одговор  : Захтев се односи на подни штафелајсатаблом, намењен деци 

предшколског узраста, приближне висине 120цм, дрвени,једностраног или 

двостраног типа. 

25 Маказе велике са пвц дршкама, метално сечиво дужине ,20 цм-  

Питање:Да ли сте можда мислили на укупну дужину маказа?Стандардна 

димензија маказа за васпитаче је 21 цм. 

Одговор  : Димензија наведена у захтеву се односи надужину целих маказа. 

28 Декоративни бушач1/4, деца, пахуљица,нота,боимбона-  

Питање:Да ли сте милсили на заменљиве улошке који се стављају у једну базу 

станца које може да користи само једно дете у истом тренутку, или пак на 

појединичне станчеве са појединачним фиксираним улошцима са по једним 

мотивом који истовремено могу да користе четири детета?Такође не знамо 

колико су тражени мотиви битни за реализацију креативних активности, или 

пак је важно да облици буду примерени одређеном годишњем добу или 

празнику? 

Одговор  : Захтев се односи на појединачни декоративни бушач, фиксираног 

сечива, сет 1/4,  са разноврсним мотивима , на пример; деца, 

пахуљица,нота,боимбона, срце,звездица и слично. 

29 Сунђерасти ваљак за сликање са пластичном дршком-  

Питање:Молимо Вас да наведете димензију ваљка? 

Одговор  : Захтев се односи на сунђерасти ваљак за сликање са пластичном 

дршком ширине cca 6 цм.  

31 Магнетне основе за израду декоративних магнета, пак 20 ком- 

Питање:Молимо Вас да наведете димензију магнета, као и да ли су сви магнети 

исте величине и облика? 

Одговор: Захтев се односи на округле магнетне основе пречника cca 12мм, које 

служе као основа на коју се лепи декоративни део израђен у вртићу, пак 20 ком. 

34  Ел.Пиштољ за  вруће лепљење-  

Питање:Молимо Вас за потробнији опис артикла? 

Одговор: Захтев се односи на ел.пиштољ за вруће лепљење, снаге cca 60W, са 

прекидачем за искључивање и ногицом за одлаганје у усправном положају 

35 Патроне за ел. Пиштољ за вруће лепљење    паковани су по 20 ком- 

Питање:Молимо Вас за потробнији опис артикла. такође с обзиром на то да 

стапиће тражите комадно, да ли је важно како ће бити упаковани, по 20 или по 

12 штапића, како се налази у стандардном паковању? 

Одговор: Патроне за ел. пиштољ за вруће лепљење,паковање 20 ком. Обзиром 

да патроне тражимо комадно, није важно како ће бити упаковане.  

36 Стони резач за оловке пречника од 7 - 12мм-  

Питање:Да ли се ради о ручном или о електричном стоном резачу? 

Одговор: Захтев се односи на стони резач за оловке пречника од cca 7 - 12мм , 

ручног типа. 
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37 Четкица за темперу ,бр.2, природна длака,комбинација дрвo-метал  

Питање:-Ставке од ред. броја 37 до 41 су поновљене , јер су наведене и на 

позицији од ред. броја 1 дп ред. броја 5? Зато мислимо да се ради о грешци? 

Одговор: Ставке са редним бројем од 37 до 41 су грешком поновљене и већ се 

налазе на позицији од редног броја 1 до редног броја 5 

38 Четкица за темперу ,бр.4, природна длака,комбинација дрвo-метал- 

Питање:Ставке од ред. броја 37 до 41 су поновљене , јер су наведене и на 

позицији од ред. броја 1 дп ред. броја 5? Зато мислимо да се ради о грешци? 

Одговор : Ставке са редним бројем од 37 до 41 су грешком поновљене и већ се 

налазе на позицији од редног броја 1 до редног броја 5 

39 Четкица за темперу бр 6, природна длака,комбинација дрвo-метал- 

Питање:Ставке од ред. броја 37 до 41 су поновљене , јер су наведене и на 

позицији од ред. броја 1 дп ред. броја 5? Зато мислимо да се ради о грешци? 

Одговор : Ставке са редним бројем од 37 до 41 су грешком поновљене и већ се 

налазе на позицији од редног броја 1 до редног броја 5 

40 Четкица за темперу бр 8, природна длака,комбинација дрвo-метал- 

Питање:Ставке од ред. броја 37 до 41 су поновљене , јер су наведене и на 

позицији од ред. броја 1 дп ред. броја 5? Зато мислимо да се ради о грешци? 

Одговор : Ставке са редним бројем од 37 до 41 су грешком поновљене и већ се 

налазе на позицији од редног броја 1 до редног броја 5 

41 Четкица за темперу бр 10, природна длака,комбинација дрвo-метал-  

Питање: Ставке од ред. броја 37 до 41 су поновљене , јер су наведене и на 

позицији од ред. броја 1 дп ред. броја 5? Зато мислимо да се ради о грешци? 

Одговор : Ставке са редним бројем од 37 до 41 су грешком поновљене и већ се 

налазе на позицији од редног броја 1 до редног броја 5 

 


