
 

 

Дел.бр. 49 

Датум: 05.01.2015. 

Страна 1 од 3        

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

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

 

ПРЕДМЕТ:  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – отворени поступак – добара –

потрошни материјал и прибор за васпитно образовни рад ,обликована у две партије  ред. бр. Д 14-12 

 

На основу  члана 63. став 1.Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12) достављамо 

информацију о измени Конкурсне документације у вези јавне набавке добара – потрошни материјал 

и прибор за васпитно образовни рад ,обликована у две партије  ред. бр. Д 14-12 

 

-Измена Конкурсне документације објављене 09.12.2014. године се односи на: 

 

- Страна 4 – техничка спецификација за партију 1: 

                  -   ред. бр. 4 у колони назив у опису се додаје 10 различитих боја, 

                      -   ред. бр. 5 у колони назив у опису се додаје 12 различитих боја, 

                      -   ред. бр. 6 у колони назив у опису после Фабриоано се додаје: COPY 1, 

                  -   ред. бр. 7 у колони назив треба да стоји: Папир ,Б3, 130г, тониран 1/12, 1/12Л-

12 листова у 12 разлицитих боја, 

                  -   ред. бр. 8 у колони назив у опису после светло плава боја додаје се: маринско 

плава, 

                   -ред. бр. 30 у колони назив у опису се додаје: пречник појединачне боје је цца 3 цм, 

            - ред. бр. 31 у колони јед. мере уместо ком треба да стоји: пак, 

            - ред. бр. 33 у колони назив у опису уместо 1/80 треба да стоји: 1/100, 

- Страна 5 техничка спецификација за партију 1: 

            - ред. бр. 44 у колони назив у опису уместо 1/6(6х25мл) треба да стоји: 1/6(6х20гр), 

            - ред. бр. 47 у колони назив у опису уместо 20 гр треба да стоји: 21гр, 

            - ред. бр. 52 у колони назив у опису уместо Селотејп 48/60 треба да стоји: 48/66, 

                              - ред. бр. 56  у колони јед. мере уместо ком треба да стоји: сет, 

                               -ред. бр. 57-58 – у колини назив – треба да стоји: сет 1/2 , сет садржи глит. лепак 

1/6 , цца 9,5 мл  по комаду и конфете 1/5 , цца14гр по комаду. 

                              - ред. бр. 59  у колони назив – у опису додаје се : у облику креона,а у колони јед. 

мере уместо ком треба да стоји:пак, 

                              -  ред. бр. 64 у колони јед. мере – уместо ком треба да стоји: пак, 

                              - ред. бр. 66  у колони назив треба да стоји: графитни штапић за цртање сет 1/6, 

тврдоће 2Б,4Б и 6Б, по 2 штапића од сваке тврдоће ,KOH-I-NOOR, PROGRESSO или 

одговарајући; а у колони јед. мере уместо ком треба да стоји: пак, 

                              - ред. бр. 68-70 у колони назив у опису додаје се: -ПВЦ  мапа са мин. 40 

пластичних уложака 

                       

- Страна 22-25- образац структуре цене – партија 1 –  

 у колони јед. мере : - ред. бр. 4 уместо ком треба да стоји: сет 

                                  - ред бр. 5 уместо ком треба да стоји: сет, 

                                  - ред. бр. 6 уместо ком треба да стоји : рис; 

                                  - ред. бр. 7 уместо ком треба да стоји : сет, 

                                  -ред. бр. 8  уместо ком треба да стоји: сет, 



                                  -ред. бр. 9-13 уместо ком треба да стоји: пак, 

                                - ред.бр. 31-32 уместо ком треба да стоји: пак, 

                                - ред.бр. 37      уместо пак треба да стоји: ком, 

                                - ред.бр. 39-44 уместо ком треба да стоји: пак, 

                                - ред. бр. 50      уместо ком треба да стоји : пак, 

                                - ред.бр. 58       уместо ком треба да стоји: сет 

                                - ред.бр. 59       уместо ком треба да стоји: пак, 

                                - ред.бр. 66      уместо ком треба да стоји: пак 

  у колини назив:  

                 -   ред. бр. 4 у колони назив у опису се додаје 10 различитих боја, 

                    -   ред. бр. 5 у колони назив у опису се додаје 12 различитих боја, 

                 -   ред. бр. 7 у колони назив треба да стоји: Папир ,Б3, 130г, тониран 1/12, 1/12Л-12 

листова у 12 разлицитих боја, 

                 -   ред. бр. 8 у колони назив у опису после светло плава боја додаје се: маринско 

плава, 

           - ред. бр. 18-уместо 80х100 цм треба да стоји :табла 70х100 цм, 

                  -ред. бр. 30 у колони назив у опису се додаје: пречник појединачне боје је цца 3 цм, 

           -- ред. бр. 33 у колони назив у опису уместо 1/80 треба да стоји: 1/100, 

           -  ред. бр. 34 у колони назив у опису уместо екв треба да стоји: одговарајући,                   

                                      - ред. бр. 44 у колони назив у опису уместо 1/6(6х25мл) треба да стоји: 1/6(6х20гр), 

                                      - ред. бр. 47 у колони назив у опису уместо 20 гр треба да стоји: 21гр, 

                             - ред. бр. 52 у колони назив у опису уместо Селотејп 48/60 треба да стоји: 48/66, 

                             - ред. бр. 57-58 – у колини назив – треба да стоји: сет 1/2 , сет садржи глит. лепак 1/6 

, цца 9,5 мл  по комаду и конфете 1/5 , цца14гр по комаду. 

                             - ред. бр. 66  у колони назив треба да стоји: графитни штапић за цртање сет 1/6, 

тврдоће 2Б,4Б и 6Б, по 2 штапића од сваке тврдоће ,KOH-I-NOOR, PROGRESSO или 

одговарајући; 

                           -- ред. бр. 68-70 у колони назив у опису додаје се: -ПВЦ  мапа са мин. 40 

пластичних уложака. 
 

Уз овај допис прилажемо измењене стране 4, 5 , 22, 23, 24 и 25 којe чинe саставни део конкурсне 

документације и која замењују првобитну страну означену истим бројем. 
                    

 

- Техничка спецификација за партију 2-Прибор за вас.образ. рад се мења у складу са одговором 

дел. бр. 3950 објављеним 15.12.2014.на Порталу Управе за јавне набавке и сајту ПУ 11април                                                                                

- Страна 6 и7:    

 ред. број. 1-15 у колони назив из описа се брише природна длака. 

 ред. број 16 у колони назив у опису треба да гласи:  четкица напрстак, сет 1/9, 

савитљив напрстак; 

 ред. број 17 у колони назив у опису додаје се: бр. 8; 

 ред. број 18 у колони назив у опису дадаје се: Стабило или одговарајућу; 

 ред. број 24 у колони назив у опису додаје: подни штафелај са таблом, намењен деци 

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

двостраног типа; 

 ред. број 28 у колони назив у опису додаје се: појединачни декоративни бушач, 

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

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

 ред. број 29 у колони назив у опису додаје се :ширине cca 6 цм; 

 ред. број 31 у колони назив у опису додаје се : округле магнетне основе пречника cca 

12мм, које служе као основа на коју се лепи декоративни део израђен у вртићу, 



 ред. број 34 у колони назив у опису додаје се : снаге cca 60W, са прекидачем за 

искључивање и ногицом за одлаганје у усправном положају; 

 ред. број 36 у колони назив у опису додаје се : ручног типа; 

 ред. број 37-41- бришу се јер су 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. 

 

 

- Стране 26-28: 

                                                                                        

 ред. број. 1-15 у колони назив из описа се брише природна длака. 

 ред. број 16 у колони назив у опису треба да гласи:  четкица напрстак, сет 1/9, 

савитљив напрстак сет 1/9; 

 ред. број 17 у колони назив у опису додаје се: бр. 8; 

 ред. број 18 у колони назив у опису дадаје се: Стабило или одговарајућу; 

 ред. број 24 у колони назив у опису додаје: подни штафелај са таблом, намењен деци 

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

двостраног типа; 

 ред. број 28 у колони назив у опису додаје се: појединачни декоративни бушач, 

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

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

 ред. број 29 у колони назив у опису додаје се :ширине cca 6 цм; 

 ред. број 31 у колони назив у опису додаје се : округле магнетне основе пречника cca 

12мм, које служе као основа на коју се лепи декоративни део израђен у вртићу, 

 ред. број 34 у колони назив у опису додаје се : снаге cca 60W, са прекидачем за 

искључивање и ногицом за одлаганје у усправном положају; 

 ред. број 36 у колони назив у опису додаје се : ручног типа; 

 ред. број 37-41- бришу се јер су 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. 

 
           Уз овај допис прилажемо измењене стране 6, 7 , 26, 27 и  28 којe чинe саставни део конкурсне 

документације и која замењују првобитну страну означену истим бројем.                                                                              
                                                                                                          

                                                                                                   Комисија за јавну набаву 


