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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 31.12.2014.године  Наручилац је примио питања за јавну набавку бр. 14-12  у коме се 

наводи следеће: 

Партија 1 

1.Ставка 8- У одговору сте нам дали да је десета боја нека од тамно плавих нијанси, а у 

техничкој спецификацији и у обрасцу структуре цена то нисте навели. Такође опис овог 

артикла треба усагласити на оба ова обрасца по питању произвођача и боја.  

2.Ставка 18- и даље стоји димензија 80х100 , иако сте раније одговорили да је исправна 

димензија 70х100cm. , како сте исправили у техничкој спецификацији. 

3.Ставка 30- није наведен пречник водених боја. 

4.Ставка 33- у опису је остала стара погрешна ознака паковања беле креде 1/80 уместо 

исправне 1/100 

5.Ставка 44- Туш у боји остао је наведен у паковању од 25ml уместо 20g. 

6.Ставка 47- Лепак у стику - у одговорима је дата грамажа 21g, а у спецификацији је 

остала грамажа 20g. 

7.Ставка 52- Селотејп Теса широки - у обрасцу структуре је цена и у техничкој 

спецификацији пише 48/60, а тражени произвођач Теса производи тражени селотејп у 

димензији 48/66. 

8.Ставке 57 и 58: није усаглашен опис из техничке спецификације са описом у обрасцу 

структуре цена. 

9.Ставка 59- Боја за лице 1/6 Јуниор, наведено је у обрасцу структуре цена да се ради о 

креону али у техничкој спецификацији то није наведено. 



10.Ставка 66- Такође је у одговору дат тачан опис -блок сет 1/6 тврдоће 2B, 4B, и 6B, a у 

новој спецификацији стоји стари неизмењен опис. 

11.Ставке 68, 69, и 70- У вашим одговорима сет навели сте да су предметне ставке пвц 

мапе са минимум 40 пластичних уложака , али их нисте описали у најновијем обрасцу 

структуре цена и техничкој спецификацији. 

12.Кад је реч о јединицама мере , не поклапају се на следећим ставкама: 

Ставка 4 - У обрасцу структуре цена пише ком. а у техничкој спецификацији пише сет. , 

како верујемо и да треба. 

Ставка 5 - У обрасцу структуре цена пише ком. а у техничкој спецификацији пише сет, 

како и верујемо да треба. 

Ставка 6 - У обрасцу структуре цена пише ком. а у техничкој спецификацији пише рис, 

како и верујемо да треба. 

Ставка 7 - У обрасцу структуре цена пише ком. а у техничкој спецификацији пише сет, 

како и верујемо да треба. 

Ставке од 9 до 13. - У обрасцу структуре цена пише ком. а у техничкој спецификацији 

пише паковање , како и верујемо да треба. 

Ставка 32 - У обрасцу структуре цена пише ком., а у техничкој спецификацији пише 

паковање , како и верујемо да треба. 

Ставке од 39 до 44 - У обрасцу структуре цена пише ком., а у техничкој спецификацији 

пише паковање , како и верујемо да треба. 

Ставка 50 - У обрасцу структуре цена пише ком., а у техничкој спецификацији пише 

паковање , како и верујемо да треба. 

Ставка 59 - У обрасцу структуре цена као и у техничкој спецификацији пише ком., а ми 

верујемо да се ради о паковању јер сте у опису навели да се ради о бојама за лице 1/6. 

Ставка 64 - У обрасцу структуре цена пише паковање а у техничкој спецификацији пише 

ком., а верујемо да се ради о паковању. 

Ставка 66 - У обрасцу структуре цена пише ком. као и у техничкој спецификацији , а 

верујемо да се ради о паковању , с обзиром на претходне које сте нам дали. 

 

Партија 2 

13. Образац структуре цене и пецификација понуде нису исправљени у складу са датим 

одговором? 

Наручилац даје следећи одговор: 

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

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

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

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

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

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



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

8. 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. 

9. - ред. бр. 59  у колони назив – у опису додаје се : у облику креона. 

10. -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; 

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

уложака 

12. У изменана објављеним 05.01.2015. године на Порталу Управе за јавне набавке и сајту ПУ 11 

април су усклађене јед. мере наведене у спецификацији понуде са онима у обрасцу структуре цене. 

13. Спецификација понуде за партију 2 и образац структуре цене за партију 2 биће 

измењени у складу са Одговором дел. бр. 3950 објављеним 15.12.2014.на Порталу Управе 

за јавне набавке и сајту ПУ 11април.                                                                                

            -  

    

                                                                               Комисија за јавну набаву 


