
 

 

Назив и адреса наручиоца: ПУ „Чаролија“ Вршац,  

Ђуре Јакшића 3, 26300 Вршац 

Врста наручиоца: Предшколско образовање 

Интернет страница наручиоца: http://www.pucarolija.com/ 

Број: 240/10-2017 

Датум: 16.03.2017. године 

 

 

              На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број 240/2017 – Материјал за образовање – 

дидактички материјал, материјал за образовање и канцеларијски материјал, именована Решењем 

директора број 240/3-2017, даје одговор на постављено питање потенцијалног понуђача: 

Питања за Партију бр.1 : 

1. За ставку бр.9 - „ Сет мих колекција Мозаик“, које боје чине сет? 

2. У одељку техничке спецификације недостају ставке 18,22 и 28. Да ли треба додати ставке 

које недостају, као тражене узорке? 

3. Ставка 28, о ком бренду се ради? 

4. За ставке 32, 35 и 36 да ли треба доставити узорке свих боја, или доставити по један 

узорак у било којој од тражених боја? 

 

Одговор на питања за Партију бр.1: 

 

1. Ставка број 9-Картон у боји 200г, 25х35, 1/20 –  „ Сет мих колекција Мозаик“ 1/20: бордо, 

црна, тегет, зелена, браон, розе, сива, светло плава, светло зелена, лила. 

2. За ставке 18 и 22 не треба доставити узорке. За ставку 28 треба доставити узорак. 

3. За ставку 28 ради се о бренду АМОС или еквивалент. 

4. За ставке 32, 35 и 36, потребно је доставити по један узорак у било којој од тражених боја. 

 

Питања за Партију бр.2 : 

1. За ставке под бројем 6.7.8 и 9, које боје улазе у сет? 

Одговор на питања за Партију бр.2: 

 

1. Картон у боји  220г, 25 х 35 1/20- „Сет јесен“ Fabriano или еквивалент 1/20: наранџаста, светло 

наранџаста, натур, браон, цигла, окер, беж, сива, црна, грао. 

2. Картон у боји  220г, 25 х 35 1/20- „Сет пролеће“ Fabriano или еквивалент 1/20: плава, светло 

плава, зелена, светло зелена, наранџаста, розе, пинк, љубичаста, жута, мермер. 

3. Картон у боји  220г, 25 х 35 1/20- „Сет лето“ Fabriano или еквивалент 1/20: плава, светло плава, 

светло зелена, црвена, жута, светло жута, наранџаста, пинк, љубичаста, окер. 

4. Картон у боји  220г, 25 х 35 1/20- „Сет мих колекција“ Fabriano или еквивалент 1/20: тегет, 

маслинасто зелена, зелена, црвена, бордо, љубичаста, браон, сива, светло сива, црна. 

       

                                                                                                          Комисија за предметну јавну набавку 

Доставити: 

1. Објавити на Порталу јавних набавки 

2. Објавити на интернет страници установе 

3. Деловоднику 

http://www.pucarolija.com/


 

 

 

 


