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Дел. бр.: 4669 

Датум: 07.09.2017. 

 

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“ 

11000 Београд - Саве Шумановића 1 

тел/факс: 011/ 3975-627, e-mail: marko@cikajovazmaj.rs 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У 

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

Набавка материјала за васпитно образовни рад 
 

Набавка је обликована у 2 партије 

 

Број: 01/17-Д-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, септембар 2017. 
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Наручилац: ПУ „Чика Јова Змај“ 

Адреса: Саве Шумановића 1, Београд 

Интернет страница/мejл: 
www.cikajovazmaj.rs 

marko@cikajovazmaj.rs 

ПИБ наручиоца 101745980 

Матични број наручиоца: 07028628 

Шифра делатности: 8891 

Особа за контакт: Марко Радаковић 

Телефон: 011/3975-627 

Радно време: 
Понедељак-Петак 

07:30-15:30 ч 

Врста поступка: Отворени поступак 

Партије Набавка обликована у 3 партије 

Предмет јавне набавке Добра 

Назив јавне набавке Набавка материјала за васпитно – образовни рад 

Редни број јавне набавке 01/17-Д-1 

Опис добара Материјал за уметничко стварање; Играчке 

Ознака из Општег речника набавки 37820000; 37520000 

Сврха спровођења набавке Набавка се спроводи ради закључења уговора 

Рок испоруке добара максимално 30 дана 

http://www.cikajovazmaj.rs/
mailto:marko@cikajovazmaj.rs
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

Набавка материјала за васпитно - образовни рад 

 
ПУ „Чика Јова Змај“, Саве Шумановића 1, Београд, (www.cikajovazmaj.rs) као Наручилац, 
спроводи отвoрени поступак јавне набавке добара обликована у 2 партије (Партија 1: Материјал 
за рад и уметничко стварање; Партија 2: Играчке): „Набавка материјала за васпитно - образовни 
рад“ на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке 01/17-Д-1 број 4593 од  04.09.2017. 
године и претходног обавештења бр. 384 од 26.01.2017. године, у складу са чланом 32. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015).  

Врста наручиоца: индиректни корисник буџетских средстава, просвета. 

ОРН: Партија 1- 37820000, Партија 2- 37520000. 

Поступак јавне набавке је поступак прикупљања понуда. 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.  

Уколико два или више понуђача понуде исту цену, као повољнија ће се узети она са краћим роком 
испоруке добара. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном најнижом 
ценом и истим роком испоруке добара, уговор ће бити додељен понуђачу путем жреба. Поступку 
жребања моћи ће да присуствују сви понуђачи који су поднели прихватљиве понуде са истом 
најнижом понуђеном ценом и истим роком испоруке добара, а које ће наручилац обавестити о 
времену и месту где ће жребање бити спроведено. Начин жребања ће утврдити комисија за 
спровођење поступка јавне набавке.   

Не прихватају се понуде са варијантама. 

Понуђач је дужан да понуду сачини на српском језику. 

Понуда треба да садржи све елементе наведене у садржају понуде који је саставни део конкурсне 

документације. Неиспуњавање једног или више елемената из садржаја понуде, понуду чини 

неисправном. Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације. 
Документација се може преузети: 

1) на интернет страници наручиоца: www.cikajovazmaj.rs 

2) на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

Понуде се подносе у затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком: „Не отварати – понуда за 

јавну набавку у отвореном поступку: „Набавка материјала за васпитно- образовни рад“, са 

навођењем за коју/е партију/е подноси понуду, број 01/17-Д-1, на адресу: ПУ „Чика Јова Змај“, 

Саве Шумановића 1, Београд. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, име и телефон 

особе за контакт. Понуђач је у обавези да на предњој страни коверте наведе и заводни број понуде. 

Неблаговремене понуде – понуде приспеле после рока за њихово достављање, биће неотворене 

враћене понуђачу након завршетка поступка отварања понуда, са назнаком да су поднете 

неблаговремено, а непотпуне понуде ће бити оцењене као неисправне. 

Рок за подношење понуда је  22.09.2017. године до 10 часова. 

Отварање понуда је јавно и обавиће се 22.09.2017. године у 13:00 часова, у просторијама 

градске управе Града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Краљице Марије 1, 

Београд, велика сала на 20. спрату, у присуству овлашћених представника понуђача. Овлашћење 

за учешће у поступку отварања понуда мора бити оригинал издато од понуђача, са заводним 

бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и потписом одговорног лица понуђача, а 

предаје се Комисији непосредно пре почетка поступка отварања понуда. 

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања понуда. 

http://www.cikajovazmaj.rs/
http://www.cikajovazmaj.rs/
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Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници у року од три дана од дана доношења. 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу са 

чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12, 

14/2015 и 68/2015). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 120.000,00 динара на 

рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет Републике Србије“, сврха: 

„Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број јавне набавке 01/17-Д-1. 

Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за заштиту права www.kjn.gov.rs. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 

нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба наручиоца за предметном јавном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 

Особа за контакт: 

 

Марко Радаковић, дипл. правник, e-mail: marko@cikajovazmaj.rs 

 

Радно време: 

Понедељак-петак 

07:30-15:30 ч 

  

http://www.kjn.gov.rs/
mailto:marko@cikajovazmaj.rs
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УПУТСТВО  ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 

за јавну набавку у отвореном поступку обликовану у 2 партије: 

„Набавка материјала за васпитно – образовни рад“ 

Редни број јавне набавке: 01/17-Д-1 

 

 Понуда се подноси у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник 

Републике Србије" број 124/12, 14/2015 и 68/2015), претходним обавештењем, позивом за 

подношење понуда и конкурсном документацијом. 

 

I. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

        Понуда и остала документација која се подноси морају бити на српском језику.  

II. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 Понуђач доставља понуду у складу са конкурсном документацијом, позивом за подношење 

понуде, Упутством понуђачу како да сачини понуду и захтеваним условима наручиоца. 

  Понуду за јавну набавку може поднети понуђач који испуњава обавезне и додатне услове у 

складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 

68/2015).  

 

А: Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона су: 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове 

за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.75. Закона и то:  

1. Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући регистар 
(чл.75. ст.1. тачка 1. Закона)  

 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл.75. ст.1. тачка 2. Закона)  

 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст.1. тачка 4. Закона)  

4. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде, (чл. 75. ст.2. Закона).  

 

Б: Додатни услови учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона су:  

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јаве набавке, дефинисане чланом 76. став 1. и 2. Закона, и то:  
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1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом у предметној јавној набавци  
- да је понуђач у предходне три године (2014, 2015, 2016. године) које претходе објављивању 

позива за подношење понуда, остарио укупан приход у минималном износу од 12.000.000,00 

динара,  

- да није био у неликвидан (у блокади) ни један дан у предходне три године(2014, 2015, 2016. 

године) које претходе објављивању позива за подношење понуда.  

Уколико се подноси заједничка понуда односно понуда са подизвођачем, група понуђача односно 

понуђач и подизвођач могу услове из ове тачке испунити заједно.  

 

2. Да располаже довољним пословним капацитетом у предметној јавној набавци  
- да је понуђач у периоду предходне три године (2014, 2015, 2016. године) које претходе 

објављивању позива за подношење понуда, испоручио добра која су предмет ове јавне набавке у 

укупној вредности која је једнака или већа од 12.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.  

Уколико се подноси заједничка понуда односно понуда са подизвођачем, група понуђача односно 

понуђач и подизвођач могу услове из ове тачке испунити заједно.  

- да понуђач поседује сертификат ISO 9001:2008 стандарда управљања квалитетом 

 

3. Да располаже неопходним кадровским капацитетом  
Неопходно је да понуђач има најмање 5 радно ангажована лица минимум 3 месеца који претходе 

месецу објављивања позива за подношење понуда. 

 

4. Да располаже довољним техничким капацитетом у предметној јавној набавци, и то:  

-Да располаже са најмање два транспортна возила за испоруку добара која су предмет ове јавне 

набавке. 

 

 

5. Да уз понуду достави узорке за све артикле из техничке спецификације понуде. Сваки 

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

понуде, упакован у затворену и запечаћену кутију. Понуђач је дужан да на омоту кутије стави 

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

назив и број јавне набавке за коју се узорци достављају, и редне бројеве узорака-артикала који се 

налазе у датој кутији, са напоменом да ли се узорци односе на дидактичка средства или васпитно 

потрошни материјал. 

Услови које мора да испуни и подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним набавкама; 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке набавке наведене у тачки 1, 2, 3 и 4.  

1. Да је регистрован код надлежног органа односно, уписан у одговарајући регистар 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре  

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда  

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  
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Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чл. 81. Закона о 

јавним набавкама: 
Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) Закона, а додатне услове за учешће у поступку јавне 

набавке набавке наведене у тачки 1, 2, 3 и 4. испуњавају заједно.  

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре  

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда  

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  

Упутство о доказивању обавезних и додатних услова  

Право учешћа у предметној јавној набавци имају сва физичка лица, предузетници и правна лица 

која испуњавају услове из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15). Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Закона понуђач доказује 

достављањем доказа из члана 77. Закона, односно доказа из члана 17, 18. и 19. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 86/15), а у свему у складу са конкурсном 

документацијом.  

 

Понуђач, у зависности да ли је регистрован као правно лице, предузетник односно ако наступа као 

физичко лице, доставља следеће доказе из члана 75. и 76. Закона за учешће у поступку јавне 

набавке:  

1. Услов: Да је регистован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.  

 

Докази за правна лица: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

надлежног привредног суда. Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају 

сви чланови групе Понуђача.  

 

Докази за предузетника: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. Овај доказ Понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви 

чланови групе понуђача.  

2. Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре;  

 

Докази за правна лица: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 



 

9 / 57 

 

није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

 

Докази за предузетника: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 

Докази за физичка лица: извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Овај доказ Понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе Понуђача. 

  

Докази не могу бити старији од 2 (два ) месеца пре дана отварања понуда.  

3.Услови: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиоште на њеној територији.  

 

Докази за правно лице: уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.  

 

Доказ за предузетника: уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода. 

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.  

 

Доказ за физичка лица: уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода.  

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.  

 

Доказ не може бити старији од 2 ( два) месеца пре отварања понуда.  

4. Услов: Финансијски капацитет – Извештај о бонитету, биланс стања и биланс успеха за 

претходне три године пре објављивања позива (2014, 2015. и 2016. годину)  

Докази: Извештај о бонитету – образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре 

или Центрар за бонитет Народне банке Србије, који мора да садржи: статусне податке подносиоца 

пријаве, билансе стања и билансе успеха за претходне три обрачунске године (2014, 2015. и 2016), 

показатеље за оцену бонитета за предходне три обрачунске године и податке о броју дана 

неликвидности и потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности у последње три 

године као и мишљење овлашћеног ревизора.  

Потврду о ликвидности НБС – Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у Крагујевцу 

за предходне три године (2014, 2015. и 2016.), које претходе објављивању позива за подношење 

понуда.  
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Уколико је у било ком дану у 2014., 2015. и 2016. године Понуђач био неликвидан, понуда се 

одбија као неприхватљива. 

Овај услов мора да испуњава Понуђач код самосталне понуде или код понуде са подизвођачем, 

односно понуђачи заједничке понуде овај услов испуњавају заједно.  

Привредни субјекат који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по систему 

простог књиговодства доставља: биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање 

пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног 

пореског органа, на чијој територији је регистровано обављање делатности, за претходне три 

обрачунске године (2014., 2015. и 2016.).  

 

Привредни субјект, који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) 

доставља: потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну 

за претходне три обрачунске године (2014., 2015. и 2016.). 

5. Услов: пословни капацитет  

 

Докази:  
- Образац 4 – Потврда за референце - спецификација испоручених добара која су предмет јавне 

набавке за 2014., 2015. и 2016. годину  

- Образац 5 – Збирна потврда за референце - рекапитулација испоручених добара која су предмет 

јавне набавке  

Уз Потврду за референце се достављају фотокопије уговора и испостављених фактура о 

реализованом послу, за сваког наручиоца посебно. Потврде морају бити оригиналне и потписане 

од стране наручиоца.  

Такође се доставља Збирна потврда за референце - рекапитулација испоручених добара 

 

6. Услов: технички капацитет у предметној јавној набавци  

 

Докази:  
- Образац 11– Изјава о довољном техничком капацитету  

-Уз изјаву се доставља фотокопија важеће саобраћајне дозволе која гласи на понуђача. Уколико 

понуђач није власник возила осим оверене фотокопије саобраћајне дозволе неопходно је 

доставити и доказ о основу коришћења (уговор о лизингу, закупу, најму или ангажовању).  

-Одштампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе.  

-Фотографију регистрационе налепнице. 

 

7. Кадровски капацитет  

Докази:  
- Образац 10 - Изјава о довољном кадровском капацитету  

- Фотокопија обрасца М3А (трећа страна обрасца М1) или образац МА (за запослене код 

послодавца после 01.10.2010. године) и уговора о раду. 

- Доставити фотокопије обавештења о поднетим појединачним пореским пријавама ППП ПД и 

штампани образац ППП ПД за 3 месеца која претходе месецу објављивања позива за подношење 

понуда.  
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8.Узорке свих артикала из техничке спецификације понуде.  
 

Обавезне услове сваки понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача морају испуњавати 

засебно, а додатне услове понуђач, подизвођачи и чланови групе понуђача испуњавају заједнички. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа.  

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву, а у складу са чл. 79. Закона.  

 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да 

доставе доказе из чл.75. ст.1. тачка 1.)  

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници 

Агенције за привредне регистре. Испуњеност услова из члана 75. Закона, понуђач доказује 

документима које подноси уз понуду. Уз понуду понуђач доставља доказе о испуњености 

обавезних услова из члана 75. став 1. до 4. ЗЈН и додатних услова из чл. 76. ЗЈН и конкурсне 

документације наручиоца.  

Понуђач није дужан да доставља у понуди доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су 

тражени у оквиру услова јавно доступни.  

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 

те државе.  

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописан начин.  

 

9.Модел уговора  
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Све стране модела уговора морају бити попуњене и оверене парафом и печатом, док последња 

страна мора бити оверена печатом и потписом одговорног лица понуђача, чиме понуђач потврђује 

да је прихватио све елементе модела уговора. 

10. Услов: Поседовање ISO 9001:2008 стандарда управљања квалитетом.  

 

Понуђач који наступа самостално, са подизвршиоцем или група понуђача су у обавези да поседују 

важећи сертификат којим доказује да има систем пословања усаглашен са захтевом SRPS ISO 

9001:2008 стандард управљања квалитетом. Уколико Понуђач наступа са подизвршиоцем, ISO 

9001:2008 стандард мора поседовати и подизвршилац.  

 

Уколико наступа група понуђача, свако од чланова групе понуђача је у обавези да поседује ISO 

9001:2008 стандард. Овим стандардом понуђач доказује да се пословни процеси одвијају по 

прописима и контролисаним поступцима и упутствима. Сертификат се доставља у фотокопији.  

 

Доказ: Фотокопија сертификата.  

 

 

 

 

ВАЖНО :  
 

1. Сваки од ових критеријума мора бити документован. Докази о испуњености услова могу се 

доставити у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, 

захтевати од Понуђача да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа.  

2. Приложену документацију оверити потписом и печатом и приложити по наведеном редоследу;  

3. Понуђач је дужан, да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,  

 

Признаваће се само референце документоване на захтевани начин из области за коју се понуда 

подноси. 

Напомињемо да је у погледу испуњености додатних услова, понуђач у обавези да достави доказе о 

испуњености ових услова, на начин одређен конкурсном документацијом у супротном понуда  ће 

бити одбијена као неприхватљива због битних недостатака. 

 

 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона о јавним набавкама. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвршиоцем, понуђач је дужан да за подизвршилац 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 
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III. ИЗРАДА ПОНУДЕ 

 
   Понуду попунити на оригиналним обрасцима и моделу уговора који је саставни део 

конкурсне документације. 

Понуда мора да садржи све странице конкурсне документације. 

Понуда се попуњава читко, неким техничким средством или штампаним словима ручно, 

али не графитном или црвеном оловком. У случају било каквих исправки (бељења или 

подебљавања бројева или слова), потребно је на том месту ставити печат и параф одговорног лица. 

Уколико понуђач тако не поступи, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

             Понуђач може поднети само једну понуду. 

 

 

IV. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

 Понуђач је дужан да у Обрасцима понуде – Обрасци 2,2а и 3,3а, наведе да ли ће извршење 

јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да у својој понуди наведе проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача и правила поступања наручиоца у случају 

да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.  

 Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 

 Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

V. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

 У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове 

испуњавају заједно, сагласно члану 81. Закона. 

  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. 

 Понуђач који наступа самостално не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио све услове из 

конкурсне документације. 

 

 

VI. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач је обавезан да понуду састави према упутству Наручиоца и да је поднесе у 

затвореној коверти, овереној печатом, са назнаком „Не отварати – понуда за јавну набавку у 

отвореном поступку: „Набавка материјала за васпитно – образовни рад “ са навођењем за коју/е 

партију/е подноси понуду, број 01/17-Д-1 на адресу: ПУ „Чика Јова Змај“, Саве Шумановића 1, 

Београд. На полеђини коверте понуђач даје своју пуну адресу, име и телефон особе за контакт. На 

предњој страни коверте је Понуђач дужан да наведе заводни број понуде. 
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 Рок за достављање понуда је 22.09.2017. године, до 10 часова, без обзира на начин на који 

су послате. Понуде које стигну Наручиоцу после рока одређеног за подношење понуда сматраће се 

неблаговременим. Неблаговремена понуда неће се разматрати већ ће неотворена уз повратницу 

бити враћена понуђачу. 

 

 

VII. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
  

Јавно отварање понуда обавиће се 22.09.2017. године, у 13:00 часова у просторијама 

градске управе Града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Краљице Марије 1, 

Београд, велика сала на 20. спрату, у присуству овлашћених представника понуђача. 

 Пуномоћје за присуство и учествовање у поступку отварања понуда подноси се Комисији 

непосредно пре почетка поступка отварања понуда. Достављено пуномоћје мора бити оригинал 

издато од понуђача, са заводним бројем под којим је издато, датумом издавања, печатом и 

потписом одговорног лица понуђача. 

 

VIII. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. 

Измена, допуна или опозив понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену 

понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда. 

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде. 

Понуда се не може изменити, допунити или опозвати након истека рока за подношење понуда. 

 

 

IX. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ИЛИ ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

 Захтев за додатним информацијама или објашњењима упутити поштом на адресу: ПУ 

„Чика Јова Змај“, Саве Шумановића 1, Београд, са назнаком: „Захтев за додатним информацијама 

или објашњењима конкурсне документације у поступку јавне набавке број 01/17-Д-1, послати 

факсом на тел. број: 011/3975-627 или електронском поштом на адресу:  marko@cikajovazmaj.rs  

 Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном 

облику објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено. 

           Радно време Наручиоца: Понедељак-петак, од 07:30 до 15:30 часова. 

 

 

X. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

Наручилац може у било ком моменту, пре крајњег рока за подношења понуда изменити 

или допунити конкурсну документацију. 

mailto:marko@cikajovazmaj.rs
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Измене или допуне конкурсне документације биће достављене свим заинтересованим 

лицима за која Наручилац има сазнања да су узела учешће у предметном поступку јавне набавке 

преузимањем конкурсне документације, путем дописа, факса или путем електронске поште, а 

измене односно допуне ће истоврмено бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет 

страни Наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним 

набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

XI. ЦЕНА 
 

 Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим трошковима које 

понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у 

обзир цена без ПДВ-а. 

У Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем структуре цене  

наведено  је  шта  све  чини  цену,  односно  шта  је  све  потребно  да  понуђач урачуна у цену 

приликом давања понуде.  

Цена понуђача дата у Обрасцу понуде са спецификацијом предмета набавке и обрасцем 

структуре цене не може се мењати до истека рока важења понуде. Цена мора бити исказана у 

динарима са свим урачунатим трошковима који се односе на предмет јавне набавке. 

У  случају  разлике  између  јединичне  и  укупне  цене  меродавна  је  јединична цена. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу  са чл.  92.  

Законa  о  јавним  набавкама,  односно  тражиће  образложење  свих њених саставних делова које 

сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. 

 

XII. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ 

 

Понуђач је дужан да у Обрасцима понуде – Обрасци 2,2а и 3,3а наведе рок важења понуде. 

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, таква понуда ће бити одбијена. 

У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде (од-до, око, оквирно и сл) 

таква понуда ће се сматрати неприхватљивом. 

 

 

XIII. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова. 

             У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац ће Понуђачу надоканадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

            Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико 

понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и 

печатом оверен Образац 9, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.  

 

 

XIV. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
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 Накнаду за коришћење патената као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 

XV. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

 Захтеви у погледу начина и услова плаћања, као и евентуалних специфичних захтева 

дефинисани су Обрасцима понуде – Обрасци 2,2а и 3,3а и понуђеним моделом уговора. 

 Плаћање ће се вршити након извршене услуге у року не краћем од 15 дана и не дужим од 

45 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом. 

 Плаћање ће се вршити уплатом на рачун понуђача. 

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

  

XVI. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 

 Рок испоруке добара наводи понуђач и он не може бити дужи од 30 дана од дана 

закључења уговора. 

 

 

XVII. ВАРИЈАНТНА ПОНУДА 

 

 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

XVIII. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 
 

 Критеријум за избор најповољније понуде је: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.  

 Уколико два или више понуђача понуде исту цену, као повољнија ће се узети она са 
краћим роком испоруке добара. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом 
понуђеном најнижом ценом и истим роком испоруке добара, уговор ће бити додељен понуђачу 
путем жреба. Поступку жребања моћи ће да присуствују сви понуђачи који су поднели 
прихватљиве понуде са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком испоруке добара, а које 
ће наручилац обавестити о времену и месту где ће жребање бити спроведено. Начин жребања ће 
утврдити комисија за спровођење поступка јавне набавке.   

 

 

XIX. СТРУЧНА ОЦЕНА 

 

 Понуда мора да садржи све што је захтевано конкурсном документацијом. Понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива уколико се после обављеног отварања понуда, а након прегледа и 

стручне оцене утврди да не испуњава у потпуности све захтеве из конкурсне документације. 

Докази – документација коју понуђач треба да достави могу бити достављени у неовереној 

фотокопији (осим оних за које је изричито наведено да се достављају у оригиналу), с тим што је 

понуђач, чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан да у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема писаног позива Наручиоца достави оригинале или фотокопије оверене у суду или 

општини за доказе о испуњености услова.  
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XX. ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА – 

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

           Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ наведен у члану 82. ЗЈН којим 

потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

           Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. ЗЈН, став 3. тачка 1, који 

се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други Наручилац ако је 

предмет јавне набавке истоврстан предмету за који се спроводи овај поступак. 

 

 

XXI. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

         Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

          Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

          Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

 

 

XXII. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА 

 
 Наручилац може, после отварања понуда, у року за доношење одлуке о додели уговора, 

захтевати додатна објашњења од понуђача и вршити контролу код понуђача, односно његовог 

подизвршиоца. 

 

XXIII. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 

 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети ако је прибавио најмање једну прихватљиву 

понуду. Одлука са образложењем, подацима из Извештаја о стручној оцени понуда и упутством о 

правном средству ће бити донета у оквирном року од 25 дана од дана отварања понуда и 

наручилац ће одлуку о додели уговора објавити на орталу јавних набавки и на својој интернет 

страници у року од три дана од дана доношења. 

 

XXIV. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 

нису могли предвидети у моменту покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
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поступак оконча, односно, услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном јавном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 

 

XXV. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 
 

 Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само приликом 

пријема понуде и неће бити објављивани приликом отварања понуда, нити у наставку поступка 

или касније. 

 Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не 

садржи ни један јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне податке 

који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 

              Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим 

словима имају исписану реч „ПОВЕРЉИВО“. 

           Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени 

начин. 

 Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 

примену елемената критеријума и рангирања понуде. 

 Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача као и поднете понуде до истека 

рока предвиђеног за отварање понуда. 

 

 

 

XXVI. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, у складу 

са чланом 148. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Република Србије“, број 124/12, 

14/15 и 68/15). Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији.  Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу у износу од 

120.000,00 динара на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06, прималац: „Буџет 

Републике Србије“, сврха: „Републичка административна такса за захтев за заштиту права, број 

јавне набавке 01/17-Д-1. Детаље о уплати можете погледати на сајту Републичке комисије за 

заштиту права www.kjn.gov.rs. 

          За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документације важи Закон о 

јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015). 
 

XXVII      СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави оригинал регистровану бланко соло меницу са 

меничним овлашћењем, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у 

складу са чланом 47.а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. 

гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и 

начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), за озбиљност 

понуде, са клаузулама „неопозива“, „безусловна“ , без протеста и трошкова, са правом да 

наручилац може попунити меницу на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роковима 

60 дана дужим од дана отварања понуда (менично овлашћење бр. 12). 

http://www.kjn.gov.rs/
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Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија обавезан је да року од 10 (десет) дана од 

дана потписивања уговора достави оригинал регистровану бланко соло меницу са меничним 

овлашћењем, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са 

чланом 47.а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник 

РС“ бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења 

Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011), за добро извршење посла, са 

клаузулама „неопозива“, „безусловна“, без протеста и трошкова, са правом да наручилац може 

попунити меницу на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роковима 30 дана дужим од 

дана испоруке предметних добара у целости (Изјава – образац бр. 13).  

Менично овлашћење даје право Наручиоцу да се меницa у износу од 10% од укупне уговорене 

цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају одустајања од 

потписивања уговора и за неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору.  

Уз менично овлашћење, понуђач доставља:  

- Потврду о регистрацији менице,  

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат 

понуђача, оверен печатом банке.  

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у 

картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

По извршеном истеку важности понуде, односно по извршеној примопредаји добара Наручилац ће 

менице вратити, на писани захтев понуђача. 

XXVIII ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ДОБАРА 

Понуђач је дужан да достави Решење којим се одобрава увоз здравствено исправних 

производа за артикле наведене у спецификацији приликом прве испоруке дидактичког 

материјала (играчке) за артикле чије је порекло из увоза,а односе се на артикле из Општег речника 

набавки под шифром 37500000 и 37800000, наведене у техничкој спецификацији - дидактичка 

средства, а које издаје Министарство здравља Републике Србије, Сектор за санитарни надзор и 

јавно здравље, Оделење граничне санитарне инспекције. 

Уколико је у понуди артикал домаћег порекла, а односе се на артикле из Општег речника набавки 

под шифром 37500000 и 37800000, наведене у техничкој спецификацији – дидактичка средства, 

Извештај о здравственој исправности и квалитету производа може се доставити од надлежних 

органа или установа које се баве испитивањем квалитета, у Републици Србији. .  

 

 

  



 

20 / 57 

 

Образац 1. 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПАРТИЈИ/АМА ЗА КОЈУ/Е ПОДНОСИ ПОНУДУ 

 

Понуђач:_______________________________________________________ 

 

Подноси понуду за:  А. Целокупну јавну набавку    

 

Б. За партију  (заокружити) 

 

Број партије Назив партије 

Партија 1 Материјал за уметничко стварање 

Партија 2 Играчке 

 

Заокружити број партије за коју/е се подноси/е понуда/е. 

 

Датум:________________   М.П.   ________________________ 

         Потпис одговорног лица 
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Образац 2. 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 1 – Материјал за уметничко стварање 

За јавну набавку добара у отвореном поступку 

„Набавка материјала за васпитно – образовни рад“ 

Редни број јавне набавке 01/17-Д-1 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ: 

 

Понуда се подноси (заокружити): 

 

А) Самостално                            Б) Понуда са подизвршиоцем                          В) Заједничка понуда 

 

 

А) Навести податке о понуђачу: 

 

1. Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса 

_______________________________________________________________, одговорно лице (потписник 

уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број 

телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ 

број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Б) Навести податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем/подизвођачима: 

 

1. Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________ . 

 

2. Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 
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Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће 

предмет јавне набавке извршити у делу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ . 

 

3. Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ . 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат 

укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 

50%. 

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди 
 (уколико се подноси заједничка понуда): 

1.  ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

2. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

3. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
 

 

Словима 
 

 

Износ  ПДВ  %  
 

 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом  
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Датум 

 
_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
__________________________ 

 

 

 

М.П. 

  

Словима 
 

 

Рок испоруке добара (не може бити дужи од 30 дана 

од дана закључења уговора): 
 

Рок плаћања 45 дана 

Рок важења понуде: 

(најмање 30 дана од дана отварања понуде) 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди 

рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и 

слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом 

_____________  дана 

Начин плаћања: Према моделу уговора 
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Образац 2а 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 1 – Материјал за уметничко стварање 

Ред. 

бр. 
Назив артикла 

јединица 

мере 

комад

а 

Јед. 

цена 

без 

ПДВ-а 

ПДВ 

Јед. 

цена са 

ПДВ-

ом 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

Укупан 

износ са 

ПДВ-ом 

1 

Дрвене боје дебеле дуге шестоугаоне 1/12 ,дебљина 

бојице 10мм,а мине 6мм,дужина бојице 175мм,Деко 

или одговарајуће 

паковање 763   

 

      

2 Фломастер 1/12 дуги дебели, Гиотто или одговарајући паковање 725   
 

      

3 

Фломастери 1/12 акварел округли танки дуги са меким 

врхом облика четкице,пречника 3мм,без 

глутена,бентилиран поклопац,Carioca или 

одговарајући 

паковање 176   

 

      

4 

Фломастери 1/12 танки дуги округли,оставља траг 

дебљине од 1мм до 4,70 мм, обој воћку фломастером 

одговарајућег мириса,без алергена,вентилиран 

поклопац,Carioca или одговарајући 

паковање 176   

 

      

5 

Фломастер 1/6 baby дебели ергономског облика 

погодног за руке деце јасленог узраста, врх мине 

скривен округлог облика,дерматолошки 

испитан,Carioca или одговарајући 

паковање 45   

 

      

6 

Водене боје Супер Макси 1/6 

(бела,жута,црвена,плава,зелена и црна), у пвц кадици 

са четкицом;пречник једне боје је 57мм,а дебљина 

19мм;пвц кадица уједно се може користити и као 

палета  

паковање 221   
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7 Водене боје 1/12, фи 30 мм, Гиотто или одговарајући паковање 542   
 

      

8 
Воштане боје дебеле троугласте 1/12,дужина странице 

мине 10мм,Carioca или одговарајуће 
паковање 604   

 

      

9 

Воштане боје у дрвеној оловци Јумбо,сет 1/6 ( 6 

различитих боја),дужина оловке са врхом 

120мм,дебљина оловке 12мм,а пречник мине 

8мм,Carioca или одговарајуће 

паковање 45   

 

      

10 

Креде у боји округле 1/12,12 различитих 

боја,минимална дужина креде 7цм,минимални пречник 

8мм,Меморис или одговарајуће 

паковање 428   

 

      

11 

Креде беле округле 1/12,минимална дужина креде 

7цм,минимални пречник 8мм,Меморис или 

одговарајуће 

паковање 76   

 

      

12 

Темпере 1/6, 6 различитих боја, гарнитура 1/6 (бела, 

браон, црвена, жута, зелена, плава), паковано у ПВЦ 

флаше 6*500 мл,Carioca или одговарајуће 

сет 221   

 

      

13 

Темпера у стику за млађу децу - темпера у чврстом 

облику за цртање без коришчења четкице и воде,сет 

1/6 ( 6 различитих боја),грамажа једног стика је 10г, 

Carioca или одговарајуће 

паковање 85   

 

      

14 Четкица за темпере бр 4,Меморис или одговарајуће комад 808   
 

      

15 Четкица за темпере бр 8,Меморис или одговарајуће комад 618   
 

      

16 Четкица за темпере бр 12,Меморис или одговарајуће комад 808   
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17 
Четкица за водене боје бр. 4,Меморис или 

одговарајуће 
комад 808   

 
      

18 
Четкица за водене боје бр.8, ,Меморис или 

одговарајуће 
комад 528   

 
      

19 
Четкица за водене боје бр. 12,Меморис или 

одговарајуће 
комад 808   

 
      

20 

9 гумених спиралних четкица-наставака за прстиће 

;пречник напрстка 1,50 цм,укупна дужина напрстка са 

четкицом 5 цм ,ЦВР или одговарајући 

сет 45   

 

      

21 Пвц палета школска за ликовни рад комад 763          

22 
Туш у боји 1/6 (6 различитих боја по 20г – 120г 

укупно), Пурпур или одговарајући 
паковање 259   

 
      

23 Глина 500г ,Пур Пур или одговарајуће паковање 604   
 

      

24 Пластелин 1/10, 260г, Пурпур или одговарајући паковање 580   
 

      

25 
Графитна оловка ХБ без гумице 1/1, Кох-и-Ноор или 

одговарајућа 
комад 2604   

 
      

26 
Гумица еластична за брисање, Кох-и-Ноор или 

одговарајућа 
комад 624   

 
      

27 
Резач метални дупли(за танке и дебеле оловке), 

Меморис или одговарајући 
комад 953   

 
      

28 
Маказе дечије, дужина 13,5цм, Ерих Краус  или 

одговарајуће 
комад 756   

 
      

29 
Маказе за васпитаче дужине 19цм,Ерицх Краусе или 

одговарајуће 
комад 259   

 
      

30 

Пвц маказе са металним сечивом различитих ивица за 

израду креативних радова,сет 2/1 (2 различита 

сечива),дужина маказа 13,50цм,CWR или одговарајуће 

сет 259   
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31 Лепак у туби 40г, О стик или одговарајући комад 908          

32 

Лепак винилик универзални транспарентни 

100г,погодан за лепљење различитих материјала 

:папира,картона,плуте,дрвета,текстила,керамике...Пок

лопац флашице је уједно и апликатор са 

поклопцем,Деко или одговарајуће 

комад 908   

 

      

33 Лепак за тапете, 200 гр,Лабајк или одговарајуће  паковање 221   
 

      

34 Лепак универзални 1 кг; Лабакол или одговарајуће паковање 221   
 

      

35 

Лепак у коцкицама 3Д обострани вишенаменски за 

причвршћивање папира, постера и сл. - дебљина 

коцкице 3мм , 364 коцкица у сету,Ursus или 

одгоарајући 

паковање 176   

 

      

36 

Лепак у коцкицама 3Д обострани вишенаменски за 

причвршћивање папира, постера и сл. - једна табла 

0,5мм 400 коцкица и једна табла од 1мм од 400 

коцкица,Фолиа или одгоарајући 

паковање 83   

 

      

37 Хамер бели Б1, 200г , 1/1 табак 1557          

38 Акварел папир А3,1/250, 120г паковање 176   
 

      

39 Бели папир 80 г, А4,1/500, Фабриано или одговарајуће рис 442   
 

      

40 
Колаж папир мат обострани 130г,50х70цм , 1/10 (10 

различитих боја),Фолиа или одговарајуће 
сет 297   

 

      

41 
Картон у боји 220г, Б1 (70х100цм),сет 1/10(10 

различитих боја),Фабриано или одговарајуће 
сет 221   
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42 

Деко картон 190г у блоку дим.30,5x30,5цм ,1/12 

миришљави ,обострано штампани са глитер 

декорацијама једнострано; 12 листова различитих 

дезена,Урсус или одговарајуће 

блок 41   

 

      

43 

Картон ембосинг 220г, дим.23х32 цм, сет 1/5 ( 5 

различитих боја и рељеф-ембосинг мотива), Урсус или 

одговарајуће 

сет 41   

 

      

44 

Ручно рађени свилени натур папир са глитер шарама 

100г,дим.23х33цм, сет 1/5 (5 различитих боја и 

шара),Урсус или одговарајуће 

сет 30   

 

      

45 
Креп папир у ролни , дим.50х200цм, 32г,сет од 10 

ролни различитих боја ,Кох-и-ноор или одговарајући 
сет 259   

 

      

46 

Плишана бордура самолепљива ,монохроматски сет 6 

трака бордуре (3 различите боје у 2 мотива- летир и 

цвет),дужина сваке траке 30 цм, ,Урсус или 

одговарајуће 

паковање 41   

 

      

47 

Пвц бушач Џамбо са металним делом за перфорацију 

пречника 76,20 мм са дечијим мотивом,погодан за 

папире од 160-220 г/м2,Урсус или одговарајуће 

комад 41   

 

      

48 

Пвц бушач Џамбо са металним делом за перфорацију 

пречника 50,80 мм са дечијим мотивом,погодан за 

папире од 160-220 г/м2,Урсус или одговарајуће 

комад 41   

 

      

49 
Самолепљиве закачаљке за слике пречника 3 цм.,сет 

1/100,ЦВР или еквивалентно 
паковање 79   
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50 

Сет за специјалну аква технику;сет се састоји из : 10 

различитих боја у флашици са капаљком грамаже 30 

мл , 2 литра специјалне водене тинктуре , 2 лепезасте 

четкице, 1 металног елемента-шипке за прављење 

ефеката и 1 металне посуде ,као и двд-а са 

упутством,Артдеко или одговарајуће 

сет 5   

 

      

51 
Специјални папир за аква технику дим.35х50цм ,110 г, 

1/100,Артдеко или одговарајуће 
паковање 5   

 

      

52 Блок број 5 комад 1140          

53 
Темпера боја 1/10 у картонској кутији (10 различитих 

боја), грамажа тубе 10мл, Кох и Ноор или одговарајући 
паковање 190   

 

      

54 Колаж папир самолепљиви А4 , сет 1/10 паковање 190   
 

      

55 Акварел папир А3,1/100, 120г паковање 38   
 

      

56 

Фломастери 1/12 танки дуги округли,пречник мине 

2,60мм,без глутена,вентилиран поклопац,Carioca или 

одговарајући 

паковање 152   

 

      

57 Фломастер за белу таблу  комад 304          

58 Сунђери за брисање белих моторичких табли комад 190          

59 

Картон 300 г мотив тачки обострано, формат 25х35 цм, 

сет 1/10 (5 различитих боја по 2 комада), Фолиа или 

одговарајуће 

паковање 38   

 

      

60 

Картон 300 г мотив звезде обострано, формат 25х35 

цм, сет 1/10 (5 различитих боја по 2 комада), Фолиа 

или одговарајуће 

паковање 38   
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61 

Картон 300 г мотив пруге обострано, формат 25х35 цм, 

сет 1/10 (5 различитих боја по 2 комада), Фолиа или 

одговарајуће 

паковање 38   

 

      

62 
Глина за моделирање 500г теракота,Примо или 

одговарајућа 
паковање 76   

 
      

63 

Креативни сет за израду 3Д слика дим.23,7х29,20цм 

;састоји се од картонске основе са шемом,картонске 

позадине за качење слике,штанцованих пенастих 

елемената различитих боја за добијање 3Д ефекта 

слике, самолепивих очију за израду животиња и 

упутства,Урсус или одговарајуће 

паковање 28   

 

      

64 
Картон у боји 220г, Б2 (50х70цм),сет 1/5(5 различитих 

боја),Фабриано или одговарајуће 
сет 38   

 
      

65 

Сет од 4 пвц алатке за перфорирање папира ( 4 

различита мотива ),мин.дим.алатке 3.50х2,50х 2,50 цм, 

Фолиа или одговарајуће 

сет 28   

 

      

УКУПНО 
  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени артикал; 

 у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за сваки тражени артикал, а 

добија се тако што се јединична цена без ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а за конкретни артикал; 

 у вертикалну колону унети проценат пореза на додату вредност (ПДВ) за конкретни артикал 

 у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени артикал, а добија се када се 

јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим количинама;  

 у вертикалну колону “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени артикал, а 

добија се када се јединична цена са ПДВ-ом помножи са траженим количинама;  



 

31 / 57 

 

 у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих артикала без ПДВ-а и то тако што ће се 

сабрати износи за сваки артикал из колоне ''Укупна цена без ПДВ-а'', као и колико износи укупна цена свих артикала са ПДВ-ом 

и то тако што ће се сабрати износи за сваки артикал из колоне ''Укупна цена са ПДВ-ом'', 
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Образац 3. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 2 – Играчке 

За јавну набавку добара у отвореном поступку 

„Набавка материјала за васпитно – образовни рад“ 

Редни број јавне набавке 01/17-Д-1 
 

ПОДАЦИ О ПОНУДИ: 

 

Понуда се подноси (заокружити): 

 

А) Самостално                            Б) Понуда са подизвршиоцем                          В) Заједничка понуда 

 

 

А) Навести податке о понуђачу: 

 

2. Понуђач:_______________________________________________________________________, адреса 

_______________________________________________________________, одговорно лице (потписник 

уговора)_________________________________, особа за контакт _________________________, број 

телефона___________________, матични број ___________________, ПИБ ____________, ПДВ 

број___________, е-маил _______________________, рачун понуђача __________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Б) Навести податке о подизвођачу/подизвођачима (уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем/подизвођачима: 

 

4. Подизвођач: _____________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ___________ матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвршилац 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________ . 

 

5. Подизвођач: ______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона, ________________, матични број ________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач ће 

предмет јавне набавке извршити у делу: 
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ . 

 

6. Подизвођач: _______________________________________________________________, адреса 

__________________________________________, овлашћено лице _________________________, број 

телефона ________________матични број ___________________, ПИБ ____________, е-маил 

_______________________ . 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

Проценат укупне вредности јавне набавке који ће бити поверен подизвођачу износи ____%. Подизвођач 

ће предмет јавне набавке извршити у делу: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ . 

НАПОМЕНА: Проценат укупне вредности јавне набавке, који понуђач поверава подизвођачу не може бити 

већи од 50%, односно ако понуђач поверава извршење јавне набавке већем броју подизвођача, проценат 

укупне вредности које понуђач поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче) не може бити већи од 

50%. 

В) Навести податке осталих учесника у заједничкој понуди 
 (уколико се подноси заједничка понуда): 

4.  ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

5. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

6. ___________________________________________________________________________, адреса 

____________________________________________матични број ___________________, ПИБ 

____________, број телефона ___________________, особа за контакт ___________________ е-маил 

_______________________, овлашћено лице ___________________________________. 

Интернет страница организације надлежне за регистрацију привредних субјеката која води Јавни регистар 

понуђача _____________________________ . 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 
 

 

Словима 
 

 

Износ  ПДВ  %  
 

 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом  
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Датум 

 
_____________________ 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 
__________________________ 

 

 

 

М.П. 

  

Словима 
 

 

Рок испоруке добара (не може бити дужи од 30 дана 

од дана закључења уговора): 
 

Рок плаћања  45 дана 

Рок важења понуде: 

(најмање 30 дана од дана отварања понуде) 

НАПОМЕНА: Уколико понуђач непрецизно одреди 

рок важења понуде (нпр. „око“, „оквирно“, „од-до“ и 

слично) понуда ће се сматрати неприхватљивом 

_____________  дана 

Начин плаћања: Према моделу уговора 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 2 – Играчке 

рбр Назив артикла ј.мере комада 

Јед. 

цена без 

ПДВ-а 

ПДВ 

Јед. цена 

са ПДВ-

ом 

Укупан 

износ без 

ПДВ-а 

Укупан износ 

са ПДВ-ом 

1 

Пвц конструктор цигле од глатке јаке пластике облих 

ивица; 48 елемената у 6 различитих боја 

(бела,жута,наранџаста,црвена,плава и зелена), и две 

различите величине: основна коцка димензија 

7,50х7,50х7,80 цм ;дупла коцка димензија 15х7,50х7,80 цм; 

коцке имају класично спајање, а испупчења за спајање 

имају перфорације облика срца 

паковање 38   

 

      

2 

Двослојна уметаљка од специјалног ливеног сунђера- ко 

где живи ;састоји се од четвртасте базе 

дим.24,50х24,50х1.40цм и 6 елемената са различитим 

илустрацијама које треба уметнути на одговарајуће место. 

паковање 38   

 

      

3 

ПВЦ Конструктор 50/1; састоји се од 50 шупљих елемената 

различитих боја, облика и величина који се спајају 

вишестрано по систему цеви; у ПВЦ тегли; дим.основног 

елемента 5,70x5,70x3,40цм. 

паковање 38   

 

      

4 

Ребрасти конструктор од чврсте ливене пластике 1/36 ;  

израђен у 4 различите боје,6 различитих облика и пвц 

главица за израду различитих животиња;  састоји се од : 4 

штапићаста елемента дужине 12,70цм, пречника 2цм ; 4 

лоптаста елемента пречника 4,20цм;8 елемената – везе 

штапичастог облика са лоптастим крајевима дужине 8цм;4 

велика точка пречника 8 цм; 4 елемента облика цвета 

пречника 7,80цм;4 елемента за повезивање два лоптаста 

зглоба иа 8 различитих главица животиња 

паковање 38   
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5 

Пвц конструктор зупчаници 1/180 ;Састоји се од пвц 

четвртастих база дим.11,20х11,20 цм са 4 перфорације у 

које се умећу елеменати облика зупчаника пречника 6 цм 

израђени у 4 различите боје који се међусобно повезују 

специјалном везом,ручке која покреће зупчанике,као и од 

елемената који имају улогу спојница (3 врсте : 2 двостране 

и 1 шестострана) 

паковање 38   

 

      

6 

Расклопиви шатор са тунелом за провлачење и скривање, 

димензија 170х112х94 цм;израђен од лаганог,свиленкастог 

материјала са апликацијом на шатору  

комад 38   

 

      

7 

Картонска едукативна игра за развој логичког мишљења 

Игра памћења породице животиња -Садржај: 48 картица 

(24 пара идентичних сличица животиња, тј. 8 породица: 

отац, мајка и младунче). 

паковање 38   

 

      

8 

Картонска едукативна игра за развој логичког мишљења –

бројаница;садржај: 4 табле са по 6 сличних али различитих 

сличица,4 комплета од по 6 картица са сликама које 

одговарају таблама 

паковање 38   

 

      

9 

Слагалица танграм од специјалног ливеног сунђера 1/8; сет 

садржи 7 елемената израђених у различитим бојама и 

облицима и постоље димензије 25х25цм. 

паковање 38   

 

      

10 

Картонска едукативна дидактичка игра Азбука, са 

елелементима од обострано каширане лепенке; Састоји се 

од 30 двостраних картица са задацима-речима које треба 

сложити пратећи дате илустрације И 54 двостране картице 

са словима за решавање задатака, са додатним 

илустрацијама које олакшавају њихово памћење И 

препознавање; димензија основне картице са словима 

7x3,5цм 

паковање 38   

 

      



 

37 / 57 

 

11 

Картонска друштвена игра математика за савладавање 

основних вештина рачунања ;сет од 6 табли са по 12 рупа 

на којима су представљене неке недовршене рачунске 

операције,плочице са бројевима од 1 до 12 и 2 коцкице 

паковање 38   

 

      

12 

Картонска едукативна игра за схватање првог појма 

времена- Колико је сати  -Садржај: Часовник дим 16x16 цм 

са покретним казаљкама за часове и минуте, 12 картица са  

активностима деце и означеним уобичајеним трајањем тих 

активности, 2 табле са шупљинама облика круга и 24 

исечка од по 5 минута 

паковање 38   

 

      

13 

Картонска едукативна игра квиз ''за оштроке''; омогућава 

деци да уоче сличности,разлике по боји и облику,да допуне 

недостајућу комбинацилју или преправе задату.Добра игра 

за развој концентрације,логичког мишљења,уочавање 

делова и целине,поштовање правила.Провера решења 

задатка се постиже применом шаблона магичног прозора 

паковање 38   

 

      

14 

Геом.облици од специјалног ливеног сунђера различитих 

величина и облика, 80 елемената имитација дрвета, 

дим.елемента најдужег квадра 14x3,50x3,50цм, 

дим.коцкастог елемента 7x7x3,50цм, дим.елемента у 

облику моста 14x7x3,50цм, у ПВЦ врећици. 

паковање 28   

 

      

15 

Комплет моторика 1 - за цртање и писање,рачунање,бојење 

и бројање по принципу - пиши-бриши ,сет од 9 белих 

обострано штампаних пвц табли са задацима сортираним 

по тежини; димензија табле 30х23цм,паковано у пвц 

коферчићу са 1 фломастером за беле табле 

паковање 38   
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16 

Комплет моторика 2 - за цртање и писање по принципу – 

пиши-бриши за вежбе графомоторике,линеације и 

прецизности ,сет се састоји од 9 белх обострано штампаних 

пвц табли са задацима сортираним по тежини;димензија 

табле 30х23цм, паковано у пвц коферчићу са 1 

фломастером за беле табле 

паковање 38   

 

      

17 
Пвц човече се не љути се, димензија табле 35х35цм са 

дрвеним фигурицама и коцком 
сет 38   

 
      

18 

Гумени савитљиви конструктор 1/36 у 6 боја (жута, 

наранџаста, црвена, плава, зелена, љубичаста) и 8 

различитих облика; Димензија дупле коцке 18х9х7,2цм, 

Дим.основне коцке 9х9х7,2цм; Димензија моста 

18х4,5х7,2цм 

паковање 38   

 

      

19 

ПВЦ логички блокови 1/60 у пвц коферу (30 малих И 30 

већих) у 5 геометријских облика, димензија кофера 

22,50x16.50x4.50цм 

паковање 38   

 

      

20 
ПВЦ математички кругови за скупове, 1/6, (3 боје по 

2ком.),Фи 50цм 
сет 38   

 
      

21 

Пвц математички метар са математичким штапићима; Сет 

за учење првог појма дужине;садржи пвц метар са жљебом 

по средини у који се могу уметати пвц штапићи израђени у 

10 различитих дужина (1 – 10цм) и боја и вршити мерење 

на градуисаној скали на метру израженој у сантиметрима и 

дециметрима; паковано у пвц футролу 

комад 38   

 

      

22 

Пвц математички штапићи 200/1 у пвц коферу за схватање 

првог појма дужине, као и почетних математичких 

операција; Сет садржи штапиће у 10 различитих 

дужина,где је свака дужина обојена својом бојом 

паковање 38   
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23 

Дрвена двослојна математичка слагалица на плочи 

дим.29,50х22цм; елементи слагалице су са бројевима и 

почетним математичким операцијама ( сабирање и 

одузимање) у комбинацији са заставама држава света и 

карактеристичним асоцијацијама за задату земљу, а доњи 

слој има контролни систем провере земље и континента 

коме она припада 

комад 38   

 

      

24 

Дрвена двослојна слагалица на плочи дим.29,50х22цм; 

елементи слагалице су са бројевима и скуповима који 

одговарају симболу броја, у комбинацији са заставама 

држава света и карактеристичним асоцијацијама за задату 

земљу, а доњи слој има контролни систем провере земље и 

континента коме она припада 

комад 38   

 

      

25 

Игра памћења од специјалног ливеног сунђера, 24 елемента 

(12 са сликом животиње и 12 са  мотивима које треба 

упоредити са одговарајучом животињом) ; дим.елемента 

7x7x1,20цм 

паковање 38   

 

      

26 

Дрвена плоча бројни низ; Састоји се од 10 дрвених 

штапића пречника 1,3цм, а растућих висина од 1,5цм до 

7цм, који се умећу у перфорирану дрвену подлогу 

димензија 40,5x18,3x1,3цм и на које се намећу пвц 

разнобојни прстенчићи спољашњег пречника 2,3цм и 

дебљине 0,4цм и 27 дрвених илустрованих плочица за 

схватање првог појма броја и почетних математичких 

операција 

паковање 38   

 

      

27 

Дрвена слагалица бројни низ; састоји се од дрвеног 

постоља дим.26,50х5х1,40цм са осликаним бројевима од 1 

до 5 ,где сваки број има вертикални штапић растуће висине 

ради слагања дрвених прстенастих елемената пречника 

3,50цм ,дебљине 1.70цм; сваки број захтева одговарајући 

број прстенова , као и одговарајућу боју 

паковање 36   
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28 

Домине '' Пронађи одговарајући лик у огледалу'' 1/24 ; 

домине су израђене од квалитетног тврдог картона дебљине 

2мм, а димензија сваке домине је 10,50x5цм;поред 

проналажења одговарајућег лика у огледалу,могуће је 

правити низ настављајући истим мотивом са претходне 

домине. 

паковање 38   

 

      

29 

ПВЦ вага – први појам тежине, димензија 50x13цм, са 

додатком 24 пвц тегића у облику медведића (различитих 

величина и боја) и 11 класичних металних тегића (1 комад 

тежине 50г, 2 комада тежине 20г,2 комада тежине 10г,2 

комада тежине 5г,  2 комада тежине 2г и 2 комада тежине 

1г 

сет 38   

 

      

  Орфов инструментариј који се састоји од :              

30 Пвц металофон са металним плочицама - лествица  комад 38          

31 
Маракас пвц пар дужине 15 цм,пречника 6цм са 

ергономском дршком. 
пар 38   

 
      

32 
Пластични бубањ дечији пречника 17,50 цм осликан 

деч.мотивима,са паром пласт.палица 
комад 38   

 
      

33 Пвц кастањете пар са 3д ликом животиње пар 38          

34 Чинеле металне пар , од нерђајућег челика, пречника 14цм пар 38   
 

      

35 Триангл метални дужине странице 12,5цм. комад 38          

36 Пвц даире пречника 19.50цм комад 38          

37 
Цд са дечијим разбрајалицама извођење са звонима. Теме: 

азбука, бројеви,музичка лествица, познавање околине итд... 
комад 38   

 

      

УКУПНО 
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у вертикалну колону „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени артикал; 

 у вертикалну колону „Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за сваки тражени артикал, а 

добија се тако што се јединична цена без ПДВ-а увећа за стопу ПДВ-а за конкретни артикал; 

 у вертикалну колону унети проценат пореза на додату вредност (ПДВ) за конкретни артикал 

 у вертикалну колону „Укупна цена без ПДВ-а“ уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени артикал, а добија се када се 

јединична цена без ПДВ-а помножи са траженим количинама;  

 у вертикалну колону “Укупна цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени артикал, а 

добија се када се јединична цена са ПДВ-ом помножи са траженим количинама;  

 у хоризонталну колону „Укупна понуђена цена“ уписати колико износи укупна цена свих артикала без ПДВ-а и то тако што ће се 

сабрати износи за сваки артикал из колоне ''Укупна цена без ПДВ-а'', као и колико износи укупна цена свих артикала са ПДВ-ом 

и то тако што ће се сабрати износи за сваки артикал из колоне ''Укупна цена са ПДВ-ом'', 
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 – Материјал за уметничко стварање  

 

УГОВОР О НАБАВЦИ МАТЕРИЈАЛА ЗА УМЕТНИЧКО СТВАРАЊЕ 

 

Закључен између:  

  

Предшколске установе „Чика Јова Змај“, са седиштем у Београду, Улица Саве Шумановића 1, 

коју заступа директор Лидија Хутовић (у даљем тексту: Купац) и  

  
_________________________ са седиштем у ________________, улица 

_____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем 

тексту: Продавац) 

 

   

 Подаци о Купцу:                                                    Подаци о Продавцу:  

 

ПИБ: 101745980 ПИБ:  

 
Матични бр: 07028628 Матични бр.:  

 
Број рачуна: 840-640661-06 Број рачуна:  

 
Телефон: 0113975-627 Телефон:  

 
Телефакс: 0113975-627 

 
Телефакс:  

Е-mail: marko@cikajovazmaj.rs 
 

 

E-mail: 

 

          ОСНОВ УГОВОРА 

 

Члан 1. 
 

 Купац је Одлуком о додели уговора бр ______ од ___________ године (попуњава 

Наручилац),  изабрао Продавца као најповољнијег  понуђача  након  спроведеног поступка  јавне  

набавке број 01/17-Д-1. 

 

          ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
 

Предмет уговора је набавка материјала за уметничко стварање. 

 Саставни део овог Уговора су: понуда Продавца бр. ________ од ____________ 2017. 

године и – техничка спецификација са структуром цена. 

 Предмет Уговора Продавац ће извршити (заокружити и попунити):  

а) самостално;  

б) са подизвођачима:  
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__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________ 

в) заједнички, у групи са:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

 

          ЦЕНА 

Члан 3. 
 

 Цена добара која су предмет  овог  уговора  су  дате  у  техничкој спецификацији – Партија 

1 – Материјал за уметничко стварање и у понуди бр. _________ од _____________2017. године, 

појединачно и  у укупном износу од ________________ динара без  обрачунатог пореза на додату 

вредност, односно у износу од  ___________________ динара са урачунатим порезом на додату 

вредност. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗЕБЕЂЕЊА 

 

Члан 4. 

Продавац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана потписивања уговора, преда 

Купцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то: оригинал сопствену 

бланко меницу, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији 

менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на 

Предшколску установу „Чика Јова Змај“ Београд, за добро извршење посла у износу од најмање 

10% од вредности уговора (без ПДВ-а), са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног 

рока за коначно извршење посла.  

ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

Члан 5. 

 

 Продавац се обавезује да ће добра испоручити  у  року од ____  дана  (највише 30) од  дана  

закључења Уговора.                

Уговорена цена садржи све трошкове које Продавац има у овом поступку. 

 

Продавац ће тражена добра обрачунавати  према  ценама  датим  у техничкој 

спецификацији и у понуди бр. ________ од _______________2017. године. 

 

 

 

       ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

Члан 6. 
 

 Купац   прихвата   појединачне   цене  дате   у   понуди  Продавца  и  обавезује  се  на  

исплату  која  ће  бити  извршена  у  року  од  45 дана  од дана испоруке добара и испостављања 
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фактуре на  текући  рачун Продавца број _________________ код ____________ банке. Купац ће 

исплату изршити са конта 426611 (Материјал за образовање - Потрошно васпитни материјал) 

       

     ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 7. 

 

 Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и важи  до испуњења обавеза овог 

уговора.  

 Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. 

овог члана уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног пословања од стране Продавца. 

 

Члан 8. 

 

 На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних 

делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  

могу  бити  решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.   

 

Члан 9. 
 

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну 

страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача. 
 

У г о в о р а ч и: 

 

          Купац               Продавац 

 ПУ „Чика Јова Змај“                                                             Предузеће / радња  

 

_____________________     _____________________ 

   Лидија Хутовић 

 

                     

     

НАПОМЕНА:  Модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  Наручилац  
закључити  са  понуђачем  коме  буде  додељен  уговор,  као  и  да  ће  Наручилац,  ако 

понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што  му  

је  уговор  додељен,  Управи  за  јавне  набавке  доставити  доказ  негативне рефренце. 
Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 

је сагласан са садржином Модела уговора. 
Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се определи  

да  претходно  попуњен  Модел  уговора  потпишу  и  печатом  овере  сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора. 
 
 



 

45 / 57 

 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 –Играчке  

 

УГОВОР О НАБАВЦИ ИГРАЧАКА 

Закључен између:  

  
Предшколске установе „Чика Јова Змај“, са седиштем у Београду, Улица Саве Шумановића 1, 

коју заступа директор Лидија Хутовић (у даљем тексту: Купац) и  

  

_________________________ са седиштем у ________________, улица 

_____________________бр._____, кога заступа директор  _____________________ (у даљем 

тексту: Продавац) 

 

 

 Подаци о Купцу:                                                    Подаци о Продавцу:  

 

ПИБ: 101745980 ПИБ:  

 
Матични бр: 07028628 Матични бр.:  

 
Број рачуна: 840-640661-06 Број рачуна:  

 
Телефон: 0113975-627 Телефон:  

 
Телефакс: 0113975-627 

 
Телефакс:  

Е-mail: marko@cikajovazmaj.rs 
 

 

E-mail: 

 

          ОСНОВ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 

 Купац је Одлуком о додели уговора бр ______ од ___________ године (попуњава 

Наручилац),  изабрао Продавца као најповољнијег  понуђача  након  спроведеног поступка  јавне  

набавке број 01/17-Д-1. 

 

          ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Предмет уговора је набавка играчака. 

 Саставни део овог Уговора су: понуда Продавца бр. ________ од ____________ 2017. 

године и – техничка спецификација са структуром цена. 

 Предмет Уговора Продавац ће извршити (заокружити и попунити):  

а) самостално;  

б) са подизвођачима:  

__________________________________________________  из ___________________  
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__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________ 

в) заједнички, у групи са:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

 

          ЦЕНА 

Члан 3. 
 

 Цена добара која су предмет  овог  уговора  су  дате  у  техничкој спецификацији – Партија 

2 – Играчке и у понуди бр. _________ од _____________.2017. године, појединачно и  у укупном 

износу од ________________ динара без  обрачунатог пореза на додату вредност, односно у износу 

од  ___________________ динара са урачунатим порезом на додату вредност. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗЕБЕЂЕЊА 

 

Члан 4. 

Продавац се обавезује да у року од 10 (десет) дана од дана потписивања уговора, преда 

Купцу средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то: оригинал сопствену 

бланко меницу, са клаузулом ,,без протеста“, са копијом депо картона, и доказом о регистрацији 

менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице, насловљеним на 

Предшколску установу „Чика Јова Змај“ Београд, за добро извршење посла у износу од најмање 

10% од вредности уговора (без ПДВ-а), са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног 

рока за коначно извршење посла.  

 ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

Члан 5. 

 

 Продавац се обавезује да ће добра испоручити  у  року од ____  дана (највише 30)  од  дана  

закључења Уговора.                

Уговорена цена садржи све трошкове које Извршилац има у овом поступку. 

Продавац ће тражена добра обрачунавати  према  ценама  датим  у техничкој 

спецификацији и у понуди бр. ________ од _______________2017. године. 

Продавац се обавезује да приликом испоруке достави за артикле из увоза Решење којим се 

одобрава увоз здравствено исправних производа за артикле чије је порекло из увоза, а односе се на 

артикле из Општег речника набавки под шифром 37500000 и 37800000 за дидактичка средства, а 

које издаје Министарство здравља Републике Србије, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље 

– Одељење граничне санитарне инспекције. Уколико се ради о артиклима домаћег порекла, а 

односе се на артикле из Општег речника набавки под шифром 37500000 и 37800000 за дидактичка 

средства, Продавац ће доставити Извешај о здравственој исправности и квалитету производа 

издато од стране надлежних органа или установа које се баве испитивање квалитета у Републици 

Србији.     

 

           ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

Члан 6. 
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 Купац   прихвата   појединачне   цене  дате   у   понуди  Продавца  и  обавезује  се  на  

исплату  која  ће  бити  извршена  у  року  од  45 дана  од дана испоруке добара и испостављања 

фактуре на  текући  рачун Продавца број _________________ код _____________ банке. Купац ће 

исплату извршити са конта 426611 (Материјал за образовање - Потрошно васпитни материјал) 

       

     ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 7. 

 

 Овај  Уговор ступа  на  снагу  даном  потписивања и важи  до испуњења обавеза овог 

уговора.  

 Наручилац задржава право да раскине овај уговор и пре истека утврђеног рока из става 1. 

овог члана уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног пословања од стране Продавца. 

 

Члан 8. 

 

 На  питања  која  нису  регулисана  овим  Уговором,  примениће  се одговарајуће одредбе 

Закона о облигационим односима. 

 Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог Уговора и његових саставних 

делова решаваће споразумно  овлашћени представници  уговорних  страна,  а  спорови  који  не  

могу  бити  решени споразумно решаваће Привредни суд у Београду.   

 

Члан 9. 

 

Уговор је сачињен у шест (6) истоветних примерака од којих по три за сваку уговорну 

страну и ступа на снагу даном потписивања од стране Уговарача. 
 

У г о в о р а ч и: 

 
          Купац               Продавац 

 ПУ „Чика Јова Змај“                                                             Предузеће / радња  

 

_____________________     _____________________ 

   Лидија Хутовић 
                     

НАПОМЕНА:  Модел  уговора  представља  садржину  уговора  који  ће  Наручилац  
закључити  са  понуђачем  коме  буде  додељен  уговор,  као  и  да  ће  Наручилац,  ако 

понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што  му  

је  уговор  додељен,  Управи  за  јавне  набавке  доставити  доказ  негативне рефренце. 
Понуђач је дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 

је сагласан са садржином Модела уговора. 
Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се определи  

да  претходно  попуњен  Модел  уговора  потпишу  и  печатом  овере  сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора. 
 

 



 

48 / 57 

 

 

Образац 4. 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

 

Назив наручиоца: _________________________________________________  

 

Седиште:  _________________________________________________  

 

Матични број:  _________________________________________________  

 

ПИБ:    _________________________________________________  

 

Телефон:  _________________________________________________  

 

На основу члана 77. а у вези са чл.76. став 2 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац издаје  

 

П О Т В Р Д У 

 
којом потврђујемо да смо у 2014., 2015. и 2016. години, са понуђачем  

 

_______________________________________________, из ___________________, склопили и  

(Назив Понуђача који подноси понуду)  

реализовали купопродајне уговоре Васпитно образовног материјала – дидактичка средства, 

васпитно потрошни материјал и материјал за спорт (подвући за коју се партију подноси потврда): 

Година     Промет без ПДВ-а 

2014.     __________________________ 

2015.     __________________________ 

2016.     __________________________ 

Потврда се издаје на захтев понуђача_______________________________ ради учествовања у 

поступку јавне набавке добара – „Набавка материјала за васпитно-образовни рад“, број јавне 

набавке 01/17-Д-1 и у друге сврхе се не може користити. 

Потврђујем потписом и печатом да су наведени подаци тачни. 

Место:________________   М.П.   Потпис одговорног лица 

Датум:__________2017. год.      ______________________ 

Напомена: Уз потврду за референце обавезно приложити копије фактура, за сваког наручиоца 

посебно. Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац 5. 

ЗБИРНА ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Понуђач: _____________________________________________________________________  

Партија:__________________ 
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Јавна набавка - добара – Набавка материјала за васпитно-образовни рад 

Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Београд у 2017. години 

 

Збирна потврда о оствареном промету 
  

Ред. бр. Наручилац Остварени промет у 2014., 2015. и 2016. години 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 УКУПНО динара без ПДВ-а  

 

 
Место:________________   М.П.   Потпис одговорног лица 

Датум:__________2017. год.      ______________________ 
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Образац 6.  

 

 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
 

 

 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступамо независно у 

поступку за јавну набавку добара, „Набавка материјала за васпитно-образовни рад“ за потребе 

Предшколске установе „Чика Јова Змај“,  Београд за 2017. годину, број јавне набавке 01/17-Д-1 без 

договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:________________   М.П.   Потпис одговорног лица 

Датум:__________2017. год.      ______________________ 
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Образац 7.  

 

 

И З Ј А В А 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ члана 75. став 2. ЗАКОНА 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач ____________________________________________ у поступку јавне набавке ДОБРА – 

Набавка материјала за васпитно-образовни рад“ за потребе Предшколске установе „Чика Јова 

Змај“, Београд за 2017. годину, број јавне набавке 01/17-Д-1., поштовао је обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

да не постоји забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.. 

 

 

 

Место:________________   М.П.   Потпис одговорног лица 

Датум:__________2017. год.      ______________________ 
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Образац 8. 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 Понуђач _____________________________________________________ из 

_______________, Улица ________________________ број _____  је у припреми понуде број 

_______ од ___________ 2017.  године, у поступку јавне набавке: „Набавка материјала за 

васпитно-образовни рад“, редни број јавне набавке 01/17-Д-1, сносио следеће трошкове: 

А) Приказ структуре трошкова припреме понуде (попунити податке који чине приказ 

структура трошкова) 

1. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 

2. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 

3. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара; 

4. ___________________________________________ (навести врсту трошка) у износу од 

________________ динара. 

 

Б) Укупан износ трошкова припреме понуде износи ______________________ динара. 

НАПОМЕНА: 

 

- Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

 

- У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 

ће понуђачу надокандити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

- Образац трошкова припреме понуде не представља обавезну садржину понуде, а уколико 

понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан од овлашћеног лица понуђача и 

печатом оверен Образац 8, сматраће се да је понуђач доставио захтев за накнаду трошкова.  

 

 

 

Место:________________   М.П.   Потпис одговорног лица 

Датум:__________2017. год.      ______________________ 
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Образац 9.  

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО да привредни 

субјект ________________________________ за учешће у отвореном поступку јавне набавке за 

јавну набавку добара – Набавка материјала за васпитно-образовни рад“ за потребе Предшколске 

установе „Чика Јова Змај“, Београд за 2017. годину, број јавне набавке 01/17-Д-1, располаже 

довољним кадровским капацитетом.  
 

Неопходно је да понуђач има најмање 5 радно ангажована лица минимум 3 месеца пре дана 

отварања понуда, и то: 

 

Ред. бр. Име и презиме 
Запослен на радном 

месту 

Датум заснивања 

радног односа 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Доказ:  
 

Фотокопија обрасца М3А (трећа страна обрасца М1) или образац МА (за запослене код 

послодавца после 01.10.2010. године) и уговора о раду.  

 

Доставити фотокопије обавештења о поднетим појединачним пореским пријавама ППП ПД и 

штампани образац ППП ПД.  

 

Потврђујем потписом и печатом да су наведени подаци тачни. 

 

Место:________________   М.П.   Потпис одговорног лица 

Датум:__________2017. год.      ______________________ 

Напомена:  

Овај услов сви чланови групе понуђача испуњавају заједно.  

У случају подношења заједничке понуде образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача. 
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Образац 10.  

 

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО да привредни 

субјект ________________________________ за учешће у отвореном поступку јавне набавке за 

јавну набавку добара – Набавка материјала за васпитно-образовни рад“ за потребе Предшколске 

установе „Чика Јова Змај“, Београд за 2017. годину, број јавне набавке 01/17-Д-1, располаже 

довољним техничким капацитетом.  

 

Неопходно је да понуђач располаже са најмање два транспортна возила за испоруку предмета 

јавне набавке. 

 

Ред. бр. Тип транспортног возила Регистарска таблица возила 

1.   

2.   

 

 
Доказ:  
 

-Уз изјаву се доставља фотокопија важеће саобраћајне дозволе која гласи на понуђача. Уколико 

понуђач није власник возила осим оверене фотокопије саобраћајне дозволе неопходно је 

доставити и доказ о основу коришћења (уговор о лизингу, закупу, најму или ангажовању).  

 

-Одштампани подаци са саобраћајне дозволе путем читача саобраћајне дозволе.  

 

-Фотографију регистрационе налепнице. 

 

 

 

 

 

Место:________________   М.П.   Потпис одговорног лица 

Датум:__________2017. год.      ______________________ 

 
 

Напомена:  

Овај услов сви чланови групе понуђача испуњавају заједно.  

У случају подношења заједничке понуде образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача. 
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Образац 11.  

Овлашћење за попуну менице – Менично писмо 

 
На основу Закона о меници, Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених 

инструмената платног промета  

 
ДУЖНИК:____________________________________________________________________ (назив и адреса)  

 

МАТИЧНИ БРОЈ:_____________________ПИБ: ________________________  

 

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКЕ :_______________________________________  

 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: _______________________________________  

 

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице) 

 

И З Д А Ј Е 

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице- 

 

КОРИСНИК: Предшколска установа „Чика Јова Змај“ Београд, ул. Саве Шумановића 1, (у даљем 

тексту: Поверилац)  

 

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број ______________________ (унети серијски број менице), 

као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде поднете у отвореном поступку јавне набавке 

број 01/17-Д-1, добара – Набавка материјала за васпитно – образовни рад за потребе Предшколске установе 

„Чика Јова Змај“, Београд за 2017. годину.  

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 10% од понуђене цене услуга (без 

ПДВ-а), а у износу од ____________________ 

(словима:__________________________________________динара), и да безусловно и неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника 

код банака, а у корист Повериоца.  

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и 

да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема 

довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати рачуна. Дужник се одриче права на 

повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу 

за наплату.  

 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних 

промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других 

промена од значаја за правни промет.  

 

Рок важења меничног овлашћења је до _________________године, (најмање 60 дана од дана отварања 

понуда). 

Место:________________   М.П.   Потпис одговорног лица 

Датум:__________2017. год.      ______________________ 

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе понуђача који је 

споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.  

***Пожељно је ставити меницу у пластичну фолију и повезати са осталом траженом документацијом. Иста не сме бити 

перфорирана, нити да садржи било који други податак осим потписа и печата. 
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Образац 12. 
ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/17-Д-1 

 

Набавка материјала за васпитно – образовни рад за потребе Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Београд 

за 2017. годину, број јавне набавке 01/17-Д-1 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћемо, уколико понуда буде оцењена 

као најповољнија у отвореном поступку јавне набавке бр. 01/17-Д-1 – добара – Набавка материјала за 

васпитно-образовни рад за потребе Предшколске установе „Чика Јова Змај“, Београд за 2017. годину, 

приликом потписивања уговора о јавној набавци, доставити Наручиоцу оригинал сопствену бланко 

меницу за добро извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, потврдом о 

регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на 

Предшколска установа „Чика Јова Змај“, Београд, ул. Саве Шумановића 1, са клаузулом „без протеста“, у 

износу од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за 

коначно извршење уговорних обавеза,односно до _______________2017. године, као средство финансијског 

обезбеђења својих уговорних обавеза.  

Такође, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да ћемо, уколико моја понуда 

буде оцењена као најповољнија у отвореном поступку јавне набавке бр. 01/17-Д-1, добара – Набавка 

материјала за васпитно-образовни рад за потребе Предшколске установе „Чика Јова Змај“, Београд за 2017. 

годину, приликом потписивања уговора о јавној набавци, доставити Наручиоцу оригинал сопствену бланко 

меницу за додатно обезебеђење испуњења уговорних обавеза, прописно потписану и оверену са копијом 

депо картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну 

менице насловљеним на Предшколска установа „Чика Јова Змај“, Београд, ул. Саве Шумановића бр. 1, са 

клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од понуђене цене, без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим 

од уговореног рока за коначно извршење уговорних обавеза, односно до _____________2017. године.  

 

 

Место:________________   М.П.   Потпис одговорног лица 

Датум:__________2017. год.      ______________________ 

 

 

* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава члан групе понуђача који 

је споразумом одређен да ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 
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Образац 13.  

 

 

И З Ј А В А 

О ДОСТАВИ РЕШЕЊА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ  

И КВАЛИТЕТУ ПРОИЗВОДА 

 

 

 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћемо у случају да наша 

понуда буде оцењена као најповољнија, приликом испоруке добара која су предмет ове јавне 

набавке доставити Решење којим се одобрава увоз здравствено исправних производа за 

артикле чије је порекло из увоза,а односе се на артикле из Општег речника набавки под шифром 

37500000 и 37800000, наведене у техничкој спецификацији - дидактичка средства, а које издаје 

Министарство здравља Републике Србије, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, Одељење 

граничне санитарне инспекције. 

 

Такође, изјављујемо под пуном материјалном и кривучном одговорношћу да ћемо уколико су 

добра која су предмет ове јавне набавке домаћег порекла, а односе се на артикле из Општег 

речника набавки под шифром 37500000 и 37800000, наведене у техничкој спецификацији – 

дидактичка средства, доставити Извештај о здравственој исправности и квалитету производа 

издато од стране надлежних органа или установа које се баве испитивањем квалитета, у 

Републици Србији.  

 

 

Ова изјава се даје у сврху јавне набавке: „Набавка материјала за васпитно-образовни рад“ за 

потребе Предшколске установе „Чика Јова Змај“,  Београд за 2017. годину, број јавне набавке 

01/17-Д-1. 

 

 

 

Место:________________   М.П.   Потпис одговорног лица 

Датум:__________2017. год.      ______________________ 

 


