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

 

 

Ред.бр. НАЗИВ Јед.мере кол. 

1 Четкица за темперу ,бр.2, комбинација дрвo-метал ком 780 

2 Четкица за темперу ,бр.4, комбинација дрвo-метал ком 780 

3 Четкица за темперу бр 6, комбинација дрвo-метал ком 780 

4 Четкица за темперу  бр 8, комбинација дрвo-метал ком 780 

5 Четкица за темперу  бр 10, комбинација дрвo-метал ком 780 

6 Четкица за темперу  бр 12, комбинација дрвo-метал ком 780 

7 Четкица за темперу бр.14, комбинација дрвo-метал ком 780 

8 Четкица за темперу  бр 16, комбинација дрвo-метал ком 780 

9 Четкице за акварел(меке) бр.2 ком 780 

10 Четкице за акварел(меке) бр.4 ком 780 

11 Четкице за акварел(меке), бр.7 ком 780 

12 Четкице за акварел(меке) бр.8 ком 780 

13 Четкице за акварел(меке) бр 9 ком 780 

14 Четкице за акварел(меке) бр 10 ком 780 

15 Четкице за акварел(меке) бр 11 ком 780 

16 четкица напрстак, сет 1/9, савитљив напрстак ком 438 

17 четка лепезаста бр. 8 ком 3 

18 Оловка графитна са гумицом Stabilo или одговарајућу ком. 1484 

19 Оловка графитна, мека ,B2...,B6  ком 1504 

20 Гумица за брисање ,еластична,мека ком. 868 

21 Резач ,метални за танке оловке ком. 355 

22 Резач,метални,за танке и дебеле оловке ком. 355 

23 Маказе дечије ,са пвц дршкама, метално сечиво дужине 

13,50цм  
ком. 710 

24 штафелај дечији дрвени са таблом подни штафелај са 

таблом, намењен деци предшколског узраста, приближне 

висине 120цм, дрвени,једностраног или двостраног типа 

ком 120 

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

цм 
ком. 177 

26 скалпел са гуменим грипом и јаким металним врхом ком 107 

27 уложак за скалпел1/10 пак 37 

28 декоративни бушач1/4, деца, пахуљица,нота,боимбона, 

појединачни декоративни бушач, фиксираног сечива, сет 

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

пахуљица,нота,боимбона, срце,звездица и слично 

ком 108 

29 сунђерасти ваљак за сликање са пластичном дршком 
ширине cca 6 цм 

ком 365 

30 Пластична дечија палета, стона ком 365 

31 магнетне основе за израду декоративних магнета, пак 20 ком 
округле магнетне основе пречника cca 12мм, које служе 

као основа на коју се лепи декоративни део израђен у 

вртићу 

пак 90 

32 Механизми за сатове са  металним сказаљкам, дужа осовина 

(10 мм) 
ком 90 
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33 редис перо са држаљицом  

 
ком 315 

34  Ел.Пиштољ за  вруће лепљење снаге cca 60W, са 

прекидачем за искључивање и ногицом за одлаганје у 

усправном положају 

ком 71 

35 Патроне за ел. Пиштољ за вруће лепљење    паковани су по 

20 ком  
ком 1650 

36 Стони резач за оловке пречника од 7 - 12мм ручног типа ком 106 

 

Техничке карактеристике које су дате у табелама (Техничка спецификација за Партије 1 и 

2 ), морају бити у потпуности испуњене. Понуда која не задовољи минимум захтеваног у 

техничким карактеристикама биће оцењена као неодговарајућа. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави узорке појединих артикала из техничке 

спецификације понуде (Страна 10-додатни услови из члана 76.ЗЈН које понуђач мора да 

испуни). 

Сваки узорак мора бити обележен редним бројем под којим је наведен у техничкој 

спецификацији понуде и упакован. Понуђач је дужан  да на омоту стави заводни печат са 

бројем и датумом понуде, назначи назив, адресу, број телефона и контакт особу, назив и 

бр.ЈН као и назив партије за коју се узорци достављају и редне бројеве артикала који се 

налазе у кутији. 

 

 

 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 . и 76. Закона 

 и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне и додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона. Испуњеност услова 

из члана 75. и 76. закона, понуђач доказује достављањем доказа уз понуду из члана 77. 

закона, који могу биту у неовереним фотокопијама и у свему у складу са конкурсном 

документацијом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона, а додатне услове 

испуњавају заједно. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80 закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о 

јавним набавкама. 

  

 

Обавезни услови из члана 75. ЗЈН које понуђач мора да испуни: 

 

1) Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 

 

Доказ:  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

 


