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II             ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ И СЛ. 

 
 

рб опис димензија јм кол 
1 Индијанске кућице - скривалице (вигвам).Израђене 

од масива тврдих лишћара.Заштићене уљаним 
бојама по избору инвеститора.Под кућице је од 
даске дебљине 4цм, која се носи на гредама 
10x10цм и убетонираним стубовима 10x10цм, 
20цм одигнутим од тла.Странице кућице су такође 
од даске 4цм и отвором за улаз и клупицама у 
унутрашњем делу са 3 стране. 

100x100x220 ком. 11 

2 Провлачионица.Израђена од масива тврдих 
лишћара.Заштићена уљаним бојама по избору 
инвеститора.Основа је шестоугаоног облика са 
подконструкцијом од гредица 10x6цм при цему је 
свака страница дужине 75цм. Подконструкција је 
обложена даском 4цм са свих странаи унутар 
провлачионице су 2 клупе ширине 25цм дебљине 
4цм.Испод провлачионице су носеће греде 
12x12цм.На провлачионицу су ослоњене 2 
пењалице са 2 стране чије су греде 10x10цм 
међусобно повезане гредама 10x6цм са размаком 
од 20цм. 

200x250x140 ком. 5 

3 Дрвени коњић Троја.Израђена од масива тврдих 
лишћара.Заштићена уљаним бојама по избору 
инвеститора.Основа је правоуганог облика са 
подом од дасака дебљине 4цм као И странице И 
горњи део. Са дрвеном гредом 12x12цм са 
округлим руцкама за дрзање 

  ком. 2 

4 Дрвена вртешка.Израђена од масива тврдих 
лишћара.Заштићена уљаним бојама по избору 
инвеститора.Основа је округлог облика 
убетонирана И анкерисана у доњем делу са  
металним стопама и куглицним леајем ради 
окретања.Доњи део је блазуљка 4цм а греде за 
дрзање су 12x12цм 
  

  ком. 1 

5 Дрвени возић са 4 вагона.Израђен од масива 
тврдих лишћара.Заштићен уљаним бојама по 
избору инвеститора.Локомотива 200x80x150 је 
израдјена од гредица 8x5цм, са стубовима 8x5цм  
за кров који је подашчан даском 2цм 
дебљине.Предњи део воза је ваљкастог облика 
пречника 40цм облозен даском 4цм дебљине 
4цм.Вагони 100x70x60 су израдјени од гредица 
8x5цм  са седалним делом 4цм дебљине и подом 
исте дебљине. 
 

600x80x150 ком. 6 
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6 Дрвени двоглави коњић. Израђен од масива тврдих 
лишћара.Заштићене уљаним бојама по избору 
инвеститора.Труп је израђен од греде фи 29цм са 
округлим ногама од греда 10x10цм, и главом 
коњица од греде 10x10 са рукохватима. 
 
 
 
 

140x29x75 ком. 2 

7 Дрвена двостранапењалица.Израђене од масива 
тврдих лишћара.Заштићене уљаним бојама по 
избору инвеститора.Носеце вертикалне греде су 
10x10цм а хоризонталне греде су 8x6цм, 
међусобно повезаних са 2 стране пењања. 
 
 
 

130x200x175 ком. 4 

8 Дрвене препоне.Израђене од масива тврдих 
лишћара.Заштићене уљаним бојама по избору 
инвеститора.Вертикалне греде су 12x12цм 
убетониране И анкерисане а хоризонталне 
10x10цм И медјусобно повезане даском 4цм 
дебљине. 
 
 
 

  ком. 6 

9 Дрвене љуљашка на дасци.Израђене од масива 
тврдих лишћара.Заштићене уљаним бојама по 
избору инвеститора.Вертикалне греде су 12x12цм 
убетониране И анкерисане  И медјусобно повезане 
гредама 12x12цм.Љуљаска је израдјена од 
целицних цеви са металним дрзацима и даском за 
стајање дебљине 4цм 
 
 

100x150x220 ком. 2 

10 Дрвени љуљајући мостић.Израђен од масива 
тврдих лишћара.Заштићене уљаним бојама по 
избору инвеститора.Са обе стране мостица се 
налазе мердевине израђене од греда 10x10цм са 
платформом од даске 4цм дебљине док је мостић 
на сајлама обложен даском 4цм дебљине и 
канапом за придржавање. 
 

  ком. 2 

 
Напомена: Понуђач је у обавези да достави извештај о испитивању овлашћене институције 
којим се доказује да коришћени   материјали исуњавају захтеване техничке карактеристике. 


