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             На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 

68/2015  у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр.86/2015), 

Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 1983/1 од 08.05.2017. године и Одлуке бр. 1983 од 

08.05.2017. године о покретању поступка јавне набавке број 2/2017 припремљена је: 

 

                                                КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

              За јавну набавку мале вредности- добра- Набавка потрошно васпитног материјала и 

дидактике за потребе Предшколске установе „Савски венац“  

                                                                    ЈНМВ бр. 2/2017 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста, квалитет, количина и опис добара              4-12 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

13-16 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду          17-22 

 
Образац понуде-Образац бр. 1          23-24 

 
Образац структуре цене- Образац бр. 2          25-38 

 
Модел уговора- Образац бр. 3           39-41     

 
Образац изјаве о независној понуди- Образац бр. 4  42 

 
Образац трошкова припреме понуде- Образац бр. 5 

 
 43 

 
Образац меничног овлашћења- Образац бр. 6         44-45     

 
Образац изјаве о достављању средства финансијског 

обезбеђења- Образац бр. 7 
 46 

 Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из 

важећих прописа- Образац бр. 8 
 47 

  

Укупан број страница конкурсне документације: 47            
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ  

Наручилац: Предшколска установа "Савски венац"   

Адреса: Топчидерски венац бр. 1, Београд 

Интернет страница: www.pusavskivenac.edu.rs 

Матични број: 07036213 

Шифра делатности: 8891 и 8510 

Текући рачун: 840-652661-90 

Назив банке: Управа за трезор 

 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

На ову набавку ће се осим наведених прописа примењивати: 

- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама (''Службени 

лист СРЈ'' бр. 33/97, 31/01, ''Службени гласник РС" бр. 30/10), 

- Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци (''Службени лист СФРЈ" бр. 

29/78, 39/85, 57/89 и "Службени лист СРЈ" бр. 31/93).  

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Предмет јавне набавке је куповина добара- Набавка потрошно васпитног материјала и дидактике за 

потребе Предшколске установе „Савски венац“ 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

37800000-6 Материјал за ручни рад и уметничко стварање 

37510000-6 Лутке 

37513000-7 Лутке за луткарско позориште 

37520000-9 Играчке 

37522000-3 Играчке на точковима 

37523000-0 Слагалице 

37524100-8 Образовне игре 

37524400-1 Друштвене игре 

 

КОНТАКТ ОСОБА 

Контакт особа: Емилија Пелевић   

Телефон: 011/3672-537, телефакс: 011/2662-839 

е-mail: pu.savskivenac@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.pusavskivenac.edu.rs/
mailto:pu.savskivenac@yahoo.com
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.  2/2017 су добра- Набавка потрошно васпитног материјала и дидактике за 

потребе Предшколске установе „Савски венац“ 

37800000-6 Материјал за ручни рад и уметничко стварање 

37510000-6 Лутке 

37513000-7 Лутке за луткарско позориште 

37520000-9 Играчке 

37522000-3 Играчке на точковима 

37523000-0 Слагалице 

37524100-8 Образовне игре 

37524400-1 Друштвене игре 

 

2. Партије 

Набавка није обликована у више партија. 

 

III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

Предмет јавне набавке мале вредности број ЈН 2/2017 је набавка добара- Набавка потрошно 

васпитног материјала и дидактике за потребе Предшколске установе „Савски венац“ са следећом 

Спецификацијом квалитета и количине добара: 

 

НАЗИВ АРТИКЛА 
Jeдиница мере Кол 

1. Дрвене боје дебеле дуге шестоугаоне 1/12, дебљина бојице 

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

одговарајуће  

паковање 332 

2. 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 296 

3. Фломастери дебели дуги осмоугаони 1/12 ,пречник мине 

фломастера 6 мм, поклопац вентилиран, Carioca или 

одговарајуће  

паковање 192 

4. Фломастер 1/36 дебели дуги округли у пвц паковању ,( 18 

различитих боја по 2 комада),пречник мине 6мм,вентилиран 

поклопац,Carioca или одговарајући 

паковање 45 

5. Фломастери 1/12 танки дуги округли,пречник мине 2,60мм,без 

глутена,вентилиран поклопац,Carioca или одговарајући 

паковање 520 

6. Фломастери 1/12 акварел округли танки дуги са меким врхом 

облика четкице,пречника 3мм,без глутена,вентилиран 

поклопац,Carioca или одговарајући 

паковање 250 

7. Фломастери 1/12 танки дуги округли,оставља траг дебљине од 

1мм до 4,70 мм, обој воћку фломастером одговарајућег 

паковање 56 
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мириса,без алергена,вентилиран поклопац,Carioca или 

одговарајући 

8. Фломастер 1/6 baby дебели ергономског облика погодног за 

руке деце јасленог узраста, врх мине скривен округлог 

облика,дерматолошки испитан,Carioca или одговарајући 

паковање 58 

9. 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 58 

10. 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 58 

11. Темпера боја 1/10 у картонској кутији (10 различитих боја), 

грамажа тубе 10мл, Кох и Ноор или одговарајући 

паковање 22 

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

одговарајућа 

комад 380 

13. Креде у боји округле 1/12, Меморис или одговарајуће паковање 244 

14. Воштане боје дебеле троугласте 1/12,дужина странице мине 

10мм,дужина бојице 98мм,Carioca или одговарајуће 

паковање 270 

15. Туш у боји 1/6 (6 различитих боја по 20г – 120г укупно), 

Пурпур или одговарајући 

паковање 270 

16. Кинетички песак 1 кг натур боје који се не суши и не оставља 

траг на рукама,изузетно покретљиве структуре,те оставља 

утисак живог песка,Deco или одговарајуће 

паковање 30 

17. Лепак винилик универзални транспарентни 100г,погодан за 

лепљење различитих материјала 

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

флашице је уједно и апликатор са поклопцем,Деко или 

одговарајуће 

комад 432 

18. Лепак у туби 40г, О-стик или одговарајући комад 520 

19. Лепак универзални 1 кг; Лабакол или одговарајуће паковање 27 

20. Лепак за тапете, 200 гр,Лабајк или одговарајуће  паковање 330 

21. Селотејп 25/50 провидни комад 344 

22. Селотејп 48/50 провидни комад 344 

23. Четкица за темпере бр 4,Меморис или одговарајуће комад 572 

24. Четкица за темпере бр 12,Меморис или одговарајуће комад 572 

25. Четкица за водене боје бр.8, ,Меморис или одговарајуће комад 572 
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26. Ролери за бојење са пвц дршком и ваљком од сунђера ,дужина 

сунђера 7цм а пречник 4цм,сет 3/1, разни мотиви сунђера,Деко 

или одговарајуће 

паковање 17 

27. Сунђерасти облици на пвц дршци за отискивање,осликавање и 

рад са млађом децом ,сет 1/4 ( 4 различита облика); пречник 

минимум 7 цм,дужина пвц дршке 14цм 

паковање 35 

28. Резач пвц за дебеле оловке, Меморис или одговарајући комад 270 

29. Резач пвц за танке оловке, Меморис или одговарајући комад 270 

30. Чиоде са главицом у боји , Форнакс или одговарајуће паковање 374 

31. Маказе за васпитаче дужине 19цм,Ерицх Краусе или 

одговарајуће 

комад 113 

32. Фолија за пластифицирање А3,1/100,125 микрона паковање 26 

33. Фолија за пластифицирање А4 ,1/100,100 микрона паковање 26 

34. Патроне за ел.пиштољ за вруће лепљење сет 12/1, пречник 

штапића 7мм,а дужина 10 цм 

сет 15 

35. Акварел папир за цртање А3/250, бели 120г паковање 123 

36. Бели папир 80 г, А4,1/500, Фабриано или одговарајуће рис 100 

37. Папир микс 5 интезивних боја, А4 ,1/250 , 80г, Фабриано или 

одговарајући 

рис 30 

38. Папир микс 5 пастелних боја, А4, 1/250, 80г, Фабриано или 

одговарајући 

рис 25 

39. Хамер бели Б1 , 200г, 1/1 табак 460 

40. Колаж папир мат обострани 130г,50х70цм , 1/20 (20 

различитих боја),Фолиа или одговарајуће 

сет 60 

41. Колаж папир 90г , 50х70цм, високи сјај 1/12, Пиком или 

одговарајуће 

сет 45 

42. Картон у боји 220г, 50х70цм, 1/10 (10 различитих боја), 

Фабриано или одговарајући 

сет 80 

43. Картон у боји 220г,70х100цм, 1/10 (10 различитих боја), 

Фабриано или одговарајући 

сет 22 

44. Пенаста гума дим.20x29цм, монохроматски сет сортиран по 

нијансама -од најсветлије до најтамније нијансе боје- 1/10 (5 

паковање 27 
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различитих боја по 2 комада),дебљине 2мм, Фолиа или 

одговарајуће 

45. Пенаста гума 20x29цм, дебљина 2мм, у 5 различитих неон 

боја, сет 1/5,Фолиа или одговарајуће 

паковање 27 

46. Глитер прах 5/1, сет од 5 туба са дозатором (2 златне, 2 

сребрне и 1 бела), тежина сваке тубе14г, паковано на 

блистеру(сет),Фолиа или одговарајуће 

паковање 15 

47. Глитер прах 5/1, сет од 5 туба са дозатором ( свака туба друге 

боје), тежина сваке тубе14г, паковано на блистеру(сет),Фолиа 

или одговарајуће 

паковање 15 

48. Картон деко блок Basic 30/1, димензије 24x34цм;  сет од 30 

листова различитих дезена у грамажама од 80г, 130г И 270г,  

Фолиа или одговарајуће  

блок 11 

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

глиттер декорацијама ,Фолиа или одговарајуће 

блок 40 

50. Холографска фолија самолепљива, димензија 23x33цм, сет 4/1 

дугине боје,  Фолиа или одговарајуће 

сет 20 

51. Оригами папир 70г ,10 боја, сет 500/1, димензија 

20х20цм,Фолиа или одговарајуће 

паковање 40 

52. 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 13 

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

1/100,Артдеко или одговарајуће 

паковање 13 

54. Ребраста лепенка осликана различитим мотивима једнострано 

50x70цм, 1/10 (10 различитих мотива по 1 табак) ,Фолиа или 

одговарајући 

сет 20 

55. Картон 270г једнострано са фолклор мотивима дим.50х70 цм, 

1/13 (13 различитих мотива),Фолиа или одговарајући 

сет 20 

56. Креп папир ролна 1/10 ,(10 различитих боја), дим.ролне 

50х200цм,Кох и ноор или одговарајући 

сет 26 

57. 

Бушачи за ринглице ,сет 1/3 комбинација метал и пластика, 

омогућавају перфорирање ринглица у 3 различита пречника 

:1,60мм, 3,2мм и 4,8 мм, Урсус или одговарајуће 

сет 15 

58. 

Гумена зелена подлога дим.45х60 цм за бушење,сечење и 

креативни рад са  штампаном мрежом подеока чиме се бира 

димензија сечења,Урсус или одговарајуће 

комад 15 

59. 

Алуминијумске ринглице , сет 1/76 у 6 различитих боја и 

облика ,Урсус или одговарајуће 

паковање 30 
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60. 

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 15 

61. 

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 15 

62. 

Пвц ембосинг бушач са металним делом за ембосинг и бушење 

пречника 25 мм ,погодан за папире од 180-220 г/м2,Урсус или 

одговарајуће 

комад 15 

63. 

Пвц ембосинг бушач за бордуре са металним делом за 

ембосинг и бушење дужине 50 мм ,погодан за папире од 180-

240 г/м2,Урсус или одговарајуће 

комад 15 

64. 

Фотокартон 300г,дим.49,50х68 цм са обостраним ускршњим 

мотивима,сет ½,Урсус или одговарајуће 

сет 15 

65. 

Креативни сет за израду 8 кутијица са ускршњим мотивом;сет 

садржи штанцован материјал,сатенску траку, пластичне очи и 

упутство,Урсус или одговарајуће   

паковање 15 

66. 

Креативни сет за израду 3Д ускршњих декорација ; сет садржи 

материјал за израду 24 украса ,Урсус или одговарајуће 

паковање 15 

67. 

Креативни сет 1/300 од плишаних трака и лоптица у више 

различитих боја ,као и пвц очију за израду фигурица или 

декорација,Урсус или одговарајуће 

паковање 30 

68. 

Пвц собна њихалица са 3 места дим.108х60х44,50цм погодне 

величине која обезбеђује безбедност деце. 

комад 29 

69. 

Сет 3 сензорне различите гумене лопте - свака лопта друге 

боје и другачијег облика ;једна лопта плава ребраста, друга 

лопта жута глатка са 2 округла уметнута пвц тегића који 

одређеју смер кретања лопте и трећа лопта црвена коју чине 2 

децентриране полулопте;посебни облик сваке лопте омогучава 

специфичну путању ; свака лопта пречника 11,50цм са 

звучним ефектом. 

паковање 16 

70. 

Меко возило од специјалне гуме пресвучене плишем на 

гуменим точковима , дужина возила 9 цм 

комад 29 

71. 

Мека животиња од специјалне гуме пресвучена плишем на 

гуменим точковима, дужина животиње  9 цм 

комад 29 

72. 

Плоча уметаљка за бебе од специјалне гуме пресвучене 

плишем ,са 9 различитих елемената за уметање (8 у облику 

животиња и 1 у облику дрвета),дим.плоче 34х28цм 

комад 32 

73. 

Лопта од специјалне гуме пресвучена плишем ,сет 6/1 ,свака 

лопта друге боје и текстуре,за адаптацију,пречник лопте 10цм 

сет 30 

74. 

Друштвена игра '' икс-окс'' израђена од специјалне гуме 

пресвучене плишем у боји; састоји се од 5 фигура латиничног 

слова икс, 5 фигура облика слова ''О'', 4 шлајфне-траке дужине 

паковање 13 
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35цм,дебљине 2цм на којима се налази по 2 жљеба за 

прављење мреже за игру 

75. 

Пвц слагалица мали град 1/40; сет се састоји од 16 пвц коцки у 

4 боје (жута,црвена,зелена и плава) дим.4,70х4,70х4,40 цм са 

перфорацијама у облику прозора и врата на 4 стране,3 беле 

пвц кружно перфориране базе за слагање дим.9,40х4,70х1,20 

цм,6 белих пвц кружно перфорираних база за слагање 

дим.4,70х4,70х1,20цм, 3 беле пвц базе дим.4,70х2,30х1,20цм и 

12 пвц наранџастих кровића у 3 различита облика и величине 

паковање 30 

76. 

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 16 

77. 

Пвц конструктор крупне цигле од глатке јаке пластике облих 

ивица ; 30 елемената у 5 различитих боја ( 

бела,жута,црвена,плава и зелена), и две различите величине: 

основна коцка димензија 10,70х10,70х10,70 цм ;дупла коцка 

димензија 21х10,70х10,70 цм; коцке имају класично спајање, а 

испупчења за спајање имају перфорације облика срца 

паковање 16 

78. 

Пвц конструктор осмоугани џамбо близанци ,36 елемената од 

глатке јаке пластике облих ивица израђених у 6 различитих 

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

различите величине: основна коцка димензија 10,80х10х7,80 

цм ;дупла коцка димензија 20,60х10х7,80 цм; коцке имају 

класично спајање 

паковање 16 

79. 

ПВЦ возила мала сет 5/1 (5 различитих врста возила са 

могућношћу међусобног повезивања)дужина возила 10,50цм 

сет 29 

80. 

Kонструктор 1/48 са елементима од бризгане пластике у 

облику цвета маслачка израђених у 6 различитих боја; пречник 

елемента 3,80цм,а кружног прореза у средини 1 цм; висина 

елемена 2цм ; начин спајања вертикално и 

хоризонтално;латичасти прорези омогучавају несметано 

кружно кретање елемената,а средишњи прорез успешно 

ређање елемената у висину 

паковање 22 

81. 

Конструктор 1/140 са елементима од бризгане пластике у 

облику цвета маслачка израђених у 6 различитих боја; пречник 

елемента 3,80цм,а кружног прореза у средини 1 цм; висина 

елемена 2цм ; начин спајања вертикално и 

хоризонтално;латичасти прорези омогучавају несметано 

кружно кретање елемената,а средишњи прорез успешно 

ређање елемената у висину 

паковање 55 

82. 

Конструктор са минимум 160 штапићастих елемената од 

бризгане пластике различитих облика и величина у 5 

различитих боја; садржи штапићаст елемент спојницу дужине 

паковање 60 
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7 цм; елисаст елемент дим.4,70х3,30цм; округли елемент 

пречника 4цм и округли елемент пречника 3,30цм; могућност 

вишестраног 3Д спајања  

83. 

Конструктор са минимум 535 штапићастих елемената од 

бризгане пластике различитих облика и величина у 5 

различитих боја; садржи штапићаст елемент спојницу дужине 

7 цм; елисаст елемент дим.4,70х3,30цм; округли елемент 

пречника 4цм и округли елемент пречника 3,30цм; могућност 

вишестраног 3Д спајања  

паковање 22 

84. 

Конструктор 1/65 у пвц коферчићу; састоји се од кружних 

елемената од бризгане пластике израђених у 5 различитих боја 

пречника 4,50 цм са четири бочна прореза која омогућавају 3 Д 

конструисање; на сваком елементу обострано постоје 4 

удубљења,односно испупчења која омогућавају ређање 

елемената по висини и дужини 

паковање 22 

85. 

Конструктор 1/200 у пвц коферчићу; састоји се од кружних 

елемената од бризгане пластике израђених у 5 различитих боја 

пречника 4,50 цм са четири бочна прореза која омогућавају 3 Д 

конструисање; на сваком елементу обострано постоје 4 

удубљења,односно испупчења која омогућавају ређање 

елемената по висини и дужини 

паковање 55 

86. 

Конструктор са минимум 80 елемената од бризгане пластике 

мрежасте форме у 6 различитих геометријских облика и 6 

различитих боја; пречник округлог елемента је 4,70цм; дужина 

странице троугластог елемента је 5,50цм; дужина странице 

елемента облика квадрата је 4,70цм; елемент облика 

правоугаоника има дим.6х4,30цм; елипсасти елемент има 

дим.5,80х4,30цм; петоугаони елемент има дужину странице 3 

цм; могућност вишестраног спајања    

паковање 22 

87. 

Конструктор са минимум 254 елемента од бризгане пластике 

мрежасте форме у 6 различитих геометријских облика и 6 

различитих боја; пречник округлог елемента је 4,70цм; дужина 

странице троугластог елемента је 5,50цм; дужина странице 

елемента облика квадрата је 4,70цм; елемент облика 

правоугаоника има дим.6х4,30цм; елипсасти елемент има 

дим.5,80х4,30цм; петоугаони елемент има дужину странице 3 

цм; могућност вишестраног спајања    

паковање 55 

88. 

Пвц конструктор пузле 1/40 у пвц коферчићу;састоји се од 

елемената од бризгане пластике израђених у 4 различита 

облика и 5 различитих боја;пречник округлог елемента је 5,30 

цм, а страница елемента облика квадрата је дужине 

5,30цм;сваки елемент има бочне прорезе који омогућавају 

вишестрано повезивање елемената   

паковање 60 

89. 

Пвц конструктор пузле 1/120 у пвц коферчићу;састоји се од 

елемената од бризгане пластике израђених у 4 различита 

облика и 5 различитих боја;пречник округлог елемента је 5,30 

цм, а страница елемента облика квадрата је дужине 

5,30цм;сваки елемент има бочне прорезе који омогућавају 

вишестрано повезивање елемената   

паковање 55 
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90. 

Конструктор зупчаник 1/114 у пвц коферчићу; састоји се од 

елемената од бризгане пластике облика зупчаника израђених у 

6 различитих боја, пречника 3,50 цм;могућност бочног 

хоризонталног као и вертикалног спајања ,при чему постоји 

могућност несметаног ротационог кретања елемената   

паковање 60 

91. 

Конструктор зупчаник 1/320 у пвц коферчићу; састоји се од 

елемената од бризгане пластике облика зупчаника израђених у 

6 различитих боја, пречника 3,50 цм;могућност бочног 

хоризонталног као и вертикалног спајања ,при чему постоји 

могућност несметаног ротационог кретања елемената   

паковање 55 

92. 

Пвц њихалица – гуралица у облику животиње са точковима и 

постољем за њихање  

комад 58 

93. 

Пвц дидактичка игра уочавања делова и целине са фолијама у 

3 нивоа; игра садржи 4 пвц тематске једнострано штампане 

табле дим.24,50х20цм са 6 слика од којих су 3 слике у пуној 

боји и форми као задатак,а остале 3 су само контуре које се 

решавају уз помоћ 36 транспарентних фолија дим.7х7цм на 

којима су делови задате фигуре која се слаже у нивоима   

паковање 14 

94. 

Пвц дидактичка игра уочавања делова и целина,облика и боја; 

игра садржи 4 пвц тематске једнострано штампане табле 

дим.33х19,50 цм; свака тематска табла има у врху слику задате 

геометријске фигуре ( круг,троугао,квадрат или правоугаоник) 

подељене у више делова различитих боја а испод је 6 слика са 

деловима непотпуне фигуре коју треба допунити 

одговарајућом фолијом. Игра садржи 24 пвц транспарентне 

фолије дм.7,50х7,50цм које су осликане деловима фигуре 

којим се постиже решење задатка 

паковање 10 

95. 

Пвц дидактичка игра уочавања делова и целина,облика и боја; 

игра садржи 4 пвц тематске једнострано штампане табле 

дим.33х19,50 цм; свака тематска табла има у врху слику задате 

геометријске фигуре ( круг,троугао,квадрат или правоугаоник) 

подељене у 4 дела где се у сваком од 4 поља налази слика 

геометријске фигуре, тела или апстрактног облика у више 

различитих боја а испод је 6 слика са деловима непотпуне 

фигуре коју треба допунити одговарајућом фолијом на којој се 

налази недостајући део. Игра садржи 24 пвц транспарентне 

фолије дм.7,50х7,50цм које су осликане деловима фигуре 

којим се постиже решење задатка. 

паковање 14 

96. 

Пвц дидактичка такмичарска игра '' бројимо од 1 до 5''; игра 

садржи 1 велику пвц таблу дим. 29,50х29,50 цм осликану 

троугловима различитих боја који су нумерисани бројевима од 

1 до 5. Окретањем стрелице која је у средини табле бира се 

задатак .Игра је намењена најмање за двоје ,а највише за 

шесторо деце јер садржи 6 пвц табли дим.29,50х9 цм за 

решавање задатака. Свака табла за решавање има бројеве од 1 

до 5 у одређеној боји и поља за структуру броја и покривање 

жетоном од пенасте гуме. Игра има по 18 жетона у 5 

различитих боја.Победник је онај ко први прекрије сва поља 

своје табле 

паковање 14 
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97. 

Пвц дидактичка  игра за стицање почетних математичких 

појмова-упознавање бројева '' бројимо од 6 до 10''; игра садржи 

1 велику пвц таблу дим. 29,50х29,50 цм осликану 

осмоугловима различитих боја који су нумерисани бројевима 

од 6 до 10 и који формирају 3 круга око стрелице у средини 

табле. Окретањем стрелице бира се задатак .Игра је намењена 

најмање за двоје ,а највише за шесторо деце јер садржи 6 пвц 

табли дим.29,50х16,50 цм за решавање задатака. Свака табла за 

решавање има бројеве од 6 до 10 у одређеној боји и поља за 

структуру броја и покривање жетоном од пенасте гуме. Игра 

има по 48 жетона у 5 различитих боја.Победник је онај ко први 

прекрије сва поља своје табле.Поред едукативног игра има и 

такмичарски карактер 

паковање 14 

98. 

Пвц игра за развој меморијских способности у пвц кутији 

дим.35х35 цм са 16 отвора пречника 7цм, 16 пвц поклопаца и 6 

пвц обострано штампаних табли са сликама 

паковање 14 

99. 

Пвц кутак саобраћаја – аеродром;сет се састоји од пвц писти и 

хелиодрома,димензија склопљеног аеродрома износи 88х88 

цм,висине 17цм,а укупна дужина писта је 3.80м;сет садржи 

додатак 6 возала (3 камиона,2 авиона и 1 хеликоптер) 

сет 15 

100. 

Џамбо танграм од специјалног ливеног сунђера 1/7; крупни 

елементи су израђени у различитим бојама ( флуо жута,флуо 

наранџаста,флуо зелена и плава) и облицима ,дебљина сваког 

елемента 7цм; димензија склопљене форме је 43х43х7.50цм 

паковање 30 

101. 

Слагалица танграм од специјалног ливеног сунђера 1/8; сет 

садржи 7 елемената израђених у различитим бојама и 

облицима и постоље димензије 25х25цм. 

паковање 14 

102. 

Друштвена игра ''аутобус'' израђена од специјалног ливеног 

сунђера ; игра је намењена за 2 детета и садржи 2 аутобуса са 

перфорацијама уместо прозора за уметање ликова, 24 елемента 

са сликом за уметање ( људски ликови,животиње,предмети...) 

и 48 картица осликаних ликовима које треба уметати или 

извадити из аутобуса у зависности од знака који стоји у углу 

картице ( + или -); циљ игре је да се што пре напуни аутобус 

паковање 14 

103. 

Гињол лутке на рукавици , памук 100%, сет 1/8 занимања ( 

полицајац,морнар,мађионичар,ватрогасац,баштован,механичар

,кувар и доктор) 

сет 8 

104. 

Картонске пазле,сет од 2 пазле:једна од 80,а друга од 140 

делова – тема басне 

комад 40 

105. 

Конструктор пазле 1/300 израђен од четвртастих мрежастих 

елемената од тврде гуме у 8 различитих боја;погодан за 

конструисање различитих облика,могућност вишестраног 

повезивања и уклапања; дим.елемента је 3,40х3,40х0,40 цм 

паковање 15 

*Понуђач је у обавези да достави узорке за артикле под редним бројевима: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 

100, 102, 103, 105. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

 

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.ЗАКОНА 

 

1.1. 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. тач. 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. тач. 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. тач. 4) Закона); 

 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 гарантује  да  је  ималац  
права  интелектуалне  својине  (чл.  75.  ст.  2. Закона). 

                1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона и то: 

 
                       1.да располаже неопходним финансијским капацитетом- да понуђач у претходне три године 
реализовао уговоре о купопродаји добара који су предмет набавке у износу од 8.000.000,00 динара без 
ПДВ-а (2014., 2015. и 2016. години).                       

          2. да располаже неопходним техничким капацитетом- да понуђач у моменту подношења 

понуде располаже са минимум једним теретним возилом.  

 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове за учешће из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона. 

                 1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
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2.   УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

          Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,  у 

складу са  чл.  77.  став  4.  Закона,  Понуђач доказује достављањем: 

 Изјаве (Образац  изјаве  понуђача,  дат  је  у  поглављу  IV  одељак  3.),  којом  под  пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 

          Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица Понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. Понуђач доставља и: 

 Узорке за артикле под редним бројевима: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

26, 27, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 

98, 100, 102, 103, 105. 

*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 

бр.ЈН и списак редних бројева свих артикала који се налазе у кутији. 

НАПОМЕНА:  

*Уз узорке доставити декларацију и опис карактеристика за сваки артикал. 

**Недостављање узорка од стране понуђача ће Комисија сматрати битним недостатком понуде у 

складу са чланом 106. став 1. тачка 5), те ће таква понуда бити одбијена. 

Уколико понуду подноси група понуђача , Изјава мора бити потписана  од  стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подоси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан  да достави Изјаву  

подизвођача  (Образац  изјаве  подизвођача,  дат  је  у  поглављу  IV  одељак  3.) , потписану од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

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

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа о испуњености услова. 

           Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 

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

неприхватљиву. 

           Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. 

           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 

прописани начин.                                                                                                                                                                      
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               3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 

                  У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач    ____________________________________у поступку јавне набавке добара- Набавка 

потрошно васпитног материјала и дидактике за потребе Предшколске установе „Савски венац“ број 

ЈН 2/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2)  Понуђач  и   његов   законски   заступник  нису  осуђивани   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)  Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији); 

4)  Понуђач  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је 

ималац права интелектуалне својине; 

                       5) Да располаже неопходним финансијским капацитетом- да понуђач у претходне три  

                           године реализовао уговоре о купопродаји добара који су предмет набавке у износу од  

                           8.000.000,00 динара без ПДВ-а (2014., 2015. и 2016. години);   

                   

          6) Да располаже неопходним техничким капацитетом- да понуђач у моменту подношења   

              понуде располаже са минимум једним теретним возилом.  

 

 

 

Место: 

Датум: 

 

 

М.П. 

      Понуђач

Напомена:  Уколико  понуду  подноси  група  понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник подизвођача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач    __________________________________________ у поступку јавне 

набавке добара  - Набавка потрошно васпитног материјала и дидактике за потребе Предшколске 

установе „Савски венац“ број ЈН 2/2017, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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)  Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији). 

 

 

 

 

 

  Место:  М.П. 

                                                                                                                      Подизвођач  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На 

полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: 

Предшколска установа „Савски венац'', Београд, Топчидерски венац бр. 1, са назнаком: ,,Понуда за 

јавну набавку добара – Набавка потрошно васпитног материјала и дидактике за потребе 

Предшколске установе „Савски венац“, ЈН бр. 2/2017 -  НЕ  ОТВАРАТИ”.  Понуда  се  сматра  

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.05.2017. године до 12 часова. 

Наручилац  ће, по  пријему одређене понуде,  на коверти,  односно  кутији  у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу, на његов захтев, предати потврду пријема 

понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена 

по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Оваква понуда 

ће се неотворена вратити понуђачу, уз назнаку да је неблаговремена. 

Приликом подношења понуде понуђач је дужан да достави следеће: 

1- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из члана  75. и 76 

Закона, за понуђача (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.)  са: 

2- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из члана 

75. Закона, за подизвођача (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.), 

3-попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде (Образац бр. 1 из конкурсне документације);                                        

* У случају подношења заједничке понуде образац понуде попуњава, оверава печатом и потписује 

носилац посла. 

4- попуњен, потписан и печатом оверен Образац структуре цене (Образац  бр. 2)         

* У случају подношења заједничке понуде образац структуре цене попуњава, оверава печатом и 

потписује носилац посла. 

5- модел уговора, попуњен на свим местима где је то предвиђено, потписан и печатиран на последњој 

страни уговора где је то предвиђено, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе модела уговора 

(Образац  бр. 3);                                                                                           

*   У случају подношења заједничке понуде модел уговора попуњава, оверава печатом и потписује 

носилац  посла  

6-попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о независној понуди (Образац бр. 

    4).  

                                                                                                                                                                                   

 * У случају подношења заједничке понуде образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 7-попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 5).     

                                                                                                                                                                                

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

носилац посла. 

**Достављање овог обрасца није обавезно 
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8-попуњен, потписан и печатом оверен образац Овлашћења за попуну бланко менице - менично 

овлашћење (са оригинал сопственом бланко меницом, копијом депо картона и потврдом о 

регистрацији менице),  потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача, са клаузулом "без 

протеста", у износу од најмање 2% од вредности понуде без ПДВ-а и са роком важности до истека 

понуђеног рока важења понуде. (Образац бр. 6).     

 

**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.  

 9-попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве понуђача о достављању средства 

финансијског обезбеђења, наведеног у моделу уговора. (Образац бр. 7).     

 

**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. 

 

10-попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о поштовању обавеза које произилазе из 

важећих прописа- (Образац бр. 8) 

 

* У случају подношења заједничке понуде, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

11- Узорке за артикле под редним бројевима: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 36, 

37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 103, 105. 

 

*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, бр.ЈН 

и редне бројеве артикала који се налазе у кутији. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Набавка није обликована у више партија 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ,  ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења односно  која документа накнадно 

доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколска установа ''Савски 

венац'', Београд, Топчидерски венац бр. 1,  са назнаком:  

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка потрошно васпитног материјала и 

дидактике за потребе Предшколске установе „Савски венац“, ЈН бр. 2/2017-  НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка потрошно васпитног материјала и 

дидактике за потребе Предшколске установе „Савски венац“, ЈН бр. 2/2017- НЕ ОТВАРАТИ” 

или  

„Опозив понуде за јавну набавку добара- Набавка потрошно васпитног материјала и 

дидактике за потребе Предшколске установе „Савски венац“, ЈН бр. 2/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” 

или  

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара– Набавка потрошно васпитног материјала 

и дидактике за потребе Предшколске установе „Савски венац“, ЈН бр. 2/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој  понуди  или  

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

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе 

да понуду подноси са подизвођачем, 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. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 

набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе  о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

(Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 

Понуђач  у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 

садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV 

конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве за 

понуђача из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга  може  

поднети  понуду  самостално,  у  своје  име,  а  за  рачун  задругара  или заједничку понуду у име 

задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
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9.1. Захтеви  у поглед у начина,  рока  и  услова плаћања. 

Наручилац ће извршити плаћање по испоруци опреме, која је предмет ове набавке и то у року од 

45 дана од дана извршене испоруке опреме и достављања рачуна од стране Понуђача са пратећом 

документацијом. 

9.2. Захтев  у погледу рока важења понуде  

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који  прихвати  захтев за продужење рока важења понуде  на може мењати понуду. 

 

10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. Цена у понуди мора бити  

исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, 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 пореза на додату вредност. Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене 

елемената, на основу којих је одређена.                                                        

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. 

11. СРЕДСТВА ФИНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних 

обавеза прихвата искључиво бланко соло менице. 

За обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке, понуђачи су у обавези да уз понуду доставе 

оригинал сопствену бланко меницу, прописно потписану и оверену, са копијом депо картона, и доказом о 

регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице – меничним 

писмом (Образац бр.6), насловљеним на ПУ "Савски венац", са клаузулом ,,без протеста“, у износу од 2% 

од вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности до истека понуђеног рока важења понуде  

Недостављање наведеног средства финансијског обезбеђења, сматраће се битним недостатком понуде. 

За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач, биће у обавези да, у року од 10 дана од 

дана потписивања уговора о јавној набавци, достави 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 ПУ "Савски 

венац", са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, са роком важности 

30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговорних обавеза.  

Саставни део Конкурсне документације је Образац бр.7 - Изјава којом се понуђачи обавезују да ће, у 

случају доделе уговора, доставити средство финансијског обезбеђења предвиђено конкурсном 

документацијом. 

12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   ГДЕ СЕ 

МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБТИ 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. Интернет адреса:  http://www.poreskauprava.gov.rs 

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

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. Интернет адреса:  

http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine 

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

запошљавања и социјалне политике. Интернет адреса:  http://www.minrzs.gov.rs  

У предметној јавној набавци наведени подаци се доказују путем одговарајуће изјаве. 

 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine
http://www.merz.gov.rs/lat/sektori/sektor-za-zastitu-zivotne-sredine
http://www.minrzs.gov.rs/
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13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

Наручилац је дужан да: 

1.чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом 

утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди, 

2.одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди, 

3.чува као пословну тајну имена понуђача, до истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Предшколска 

установа ''Савски венац'', Београд, Топчидерски венац бр. 1, електронске поште на e-

mail:pu.savskivenac@yahoo.com или факсом на број 011/2662-839 од наручиоца тражити додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 

истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: „Захтев за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 2/2017.“ 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу 

рока за подношење понуда. 

 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију. 

 

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

дозвољено. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева 

од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 

може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок  

да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 

код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

Ако се понуђач не сагласи  са исправком рачунских  грешака,  наручилац  ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Уговор ће бити додељен понуђачу чија понуда садржи најнижу понуђену цену. 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, уговор ће бити додељен 

оном понуђачу који је понудио краћи рок испоруке.  
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У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком испоруке 

уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи гарантни рок. У случају прибављања две или више 

понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком испоруке и истом дужином гарантног рока 

уговор ће бити додељен путем жреба. Поступку жребања моћи ће да присуствују сви понуђачи који су 

поднели прихватљиве понуде са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком испоруке и истом 

дужином гарантног рока, а које ће наручилац обавестити о времену и месту где ће жребање бити 

спроведено. 

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

 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под  кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица сноси понуђач. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице или пословно 

удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за 

заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се 

доставља непосредно, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може 

поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 

другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране 

наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење  понуда, без обзира на  начин  достављања. 

У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку  јавне  набавке 

ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока 

за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева 

знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Подносилац захтева је дужан да на 

рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-

57, позив на број   50-016, сврха: „Републичка административна такса, за захтев за заштиту права, број 

јавне набавке- 2/2017“. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор, у року од 8 дана од 

дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити  уговор пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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Образац бр. 1 

            

 

                             П  О  Н  У  Д  А  бр._________ од____________________године   

         

 

ЗА НАБАВКУ ПОТРОШНО ВАСПИТНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДИДАКТИКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПУ 

„САВСКИ ВЕНАЦ“ 

 

 

Начин наступања (заокружити) 

1. самостално 

2. са подиспоручиоцем/има 

3. као група понуђача 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА 

Назив понуђача/носиоца посла  

 

 

Адреса седишта  

 

 

Одговорно лице   

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Електронска пошта  

Текући рачун понуђача и банка  

Матични број понуђача  

Порески индентиф. број (ПИБ)  

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив члана групе/подиспоручиоца  

Адреса седишта 

 

 

Одговорно лице   

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Електронска пошта  

Текући рачун и банка  

Матични број   

Порески индентиф. број (ПИБ)  

Део предмета и % укупне вредности 

набавке који ће се извршити преко 

подиспоручиоца (не већи од 50%) 
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Рок важења понуде  

(уписати број дана) 
_____ дана (минимум 90) од дана отварања понуда 

                                          

                   Укупна цена без ПДВ-а: 

 

 

                   Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

 

 

        Образац структуре цене је саставни део обрасца понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      МП         Потпис одговорног лица понуђача 

        Датум:_________________     

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                 

                                                                                                           _________________________ 

                                    

 

 

 

*У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подиспоручиоцем/има, под 

бројем 1 навести податке о носиоцу посла, односно понуђачу, а под бројем 2 навести податке о члану 

групе понуђача, односно подиспоручиоцу. Уколико је број чланова групе понуђача, односно број 

подиспоручилаца већи, прву страну обрасца понуде фотокопирати у потребном броју примерака и 

прикључити постојећем обрасцу. 

** У случају подношења заједничке понуде, носилац посла попуњава, потписује и печатом оверава 

образац понуде. 
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Образац бр. 2 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

Назив артикла 

Jeдиница 

мере 
Кол 

Јединичне 

цене без 

ПДВ-а(са 

трошков. 

испоруке) 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а(са 

трошков. 

испоруке) 

Стопа 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

(са трошков. 

испоруке) 

1. 2. 3. 4. 5. 6=(3x4) 7. 8=(5+ПДВ) 

1. Дрвене боје дебеле дуге 

шестоугаоне 1/12 ,дебљина бојице 

10мм,а мине 6мм,дужина бојице 

175мм,Деко или одговарајуће  

паковање 332 

 

 

  

2. 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 296 

 

 

  

3. Фломастери дебели дуги 

осмоугаони 1/12 ,пречник мине 

фломастера 6 мм,поклопац 

вентилиран,Carioca или 

одговарајуће  

паковање 192 

 

 

  

4. Фломастер 1/36 дебели дуги 

округли у пвц паковању ,( 18 

различитих боја по 2 

комада),пречник мине 

6мм,вентилиран поклопац,Carioca 

или одговарајући 

паковање 45 

 

 

  

5. Фломастери 1/12 танки дуги 

округли,пречник мине 2,60мм,без 

глутена,вентилиран 

поклопац,Carioca или 

одговарајући 

паковање 520 

 

 

  

6. Фломастери 1/12 акварел округли 

танки дуги са меким врхом 

облика четкице,пречника 3мм,без 

глутена,вентилиран 

поклопац,Carioca или 

одговарајући 

паковање 250 

 

 

  

7. 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 56 
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8. Фломастер 1/6 baby дебели 

ергономског облика погодног за 

руке деце јасленог узраста, врх 

мине скривен округлог 

облика,дерматолошки 

испитан,Carioca или одговарајући 

паковање 58 

 

 

  

9. 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 58 

 

 

  

10. 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 58 

 

 

  

11. Темпера боја 1/10 у картонској 

кутији (10 различитих боја), 

грамажа тубе 10мл, Кох и Ноор 

или одговарајући 

паковање 22 

 

 

  

12. Графитна оловка ХБ без гумице 

1/1, Кох-и-Ноор или одговарајућа 

комад 380 

 

 

  

13. Креде у боји округле 1/12, 

Меморис или одговарајуће 

паковање 244 
 

 
  

14. Воштане боје дебеле троугласте 

1/12,дужина странице мине 

10мм,дужина бојице 98мм,Carioca 

или одговарајуће 

паковање 270 

 

 

  

15. Туш у боји 1/6 (6 различитих боја 

по 20г – 120г укупно), Пурпур 

или одговарајући 

паковање 270 

 

 

  

16. Кинетички песак 1 кг натур боје 

који се не суши и не оставља траг 

на рукама,изузетно покретљиве 

структуре,те оставља утисак 

живог песка,Deco или 

одговарајуће 

паковање 30 

 

 

  

17. Лепак винилик универзални 

транспарентни 100г,погодан за 

лепљење различитих материјала 

:папира,картона,плуте,дрвета,текс

тила,керамике...Поклопац 

флашице је уједно и апликатор са 

поклопцем,Деко или одговарајуће 

комад 432 

 

 

  

18. Лепак у туби 40г, О-стик или 

одговарајући 

комад 520 
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19. Лепак универзални 1 кг; Лабакол 

или одговарајуће 

паковање 27 
 

 
  

20. Лепак за тапете, 200 гр,Лабајк или 

одговарајуће  

паковање 330 
 

 
  

21. Селотејп 25/50 провидни комад 344 
 

 
  

22. Селотејп 48/50 провидни комад 344     

23. Четкица за темпере бр 4,Меморис 

или одговарајуће 

комад 572 
 

 
  

24. Четкица за темпере бр 

12,Меморис или одговарајуће 

комад 572 
 

 
  

25. Четкица за водене боје бр.8, 

,Меморис или одговарајуће 

комад 572 
 

 
  

26. Ролери за бојење са пвц дршком и 

ваљком од сунђера ,дужина 

сунђера 7цм а пречник 4цм,сет 

3/1, разни мотиви сунђера,Деко 

или одговарајуће 

паковање 17 

 

 

  

27. Сунђерасти облици на пвц дршци 

за отискивање,осликавање и рад 

са млађом децом ,сет 1/4 ( 4 

различита облика); пречник 

минимум 7 цм,дужина пвц дршке 

14цм 

паковање 35 

 

 

  

28. Резач пвц за дебеле оловке, 

Меморис или одговарајући 

комад 270 
 

 
  

29. Резач пвц за танке оловке, 

Меморис или одговарајући 

комад 270 
 

 
  

30. Чиоде са главицом у боји , 

Форнакс или одговарајуће 

паковање 374 

 

 

  

31. Маказе за васпитаче дужине 

19цм,Ерицх Краусе или 

одговарајуће 

комад 113 

 

 

  

32. Фолија за пластифицирање 

А3,1/100,125 микрона 

паковање 26 
 

 
  

33. Фолија за пластифицирање А4 

,1/100,100 микрона 

паковање 26 
 

 
  

34. Патроне за ел.пиштољ за вруће 

лепљење сет 12/1, пречник 

штапића 7мм,а дужина 10 цм 

сет 15 
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35. Акварел папир за цртање А3/250, 

бели 120г 

паковање 123 
 

 
  

36. Бели папир 80 г, А4,1/500, 

Фабриано или одговарајуће 

рис 100 
 

 
  

37. Папир микс 5 интезивних боја, А4 

,1/250 , 80г, Фабриано или 

одговарајући 

рис 30 

 

 

  

38. Папир микс 5 пастелних боја, А4 

,1/250 , 80г, Фабриано или 

одговарајући 

рис 25 

 

 

  

39. Хамер бели Б1 , 200г ,1/1 табак 460 

 

 

  

40. Колаж папир мат обострани 

130г,50х70цм , 1/20 (20 

различитих боја),Фолиа или 

одговарајуће 

сет 60 

 

 

  

41. Колаж папир 90г , 50х70цм, 

високи сјај 1/12, Пиком или 

одговарајуће 

сет 45 

 

 

  

42. Картон у боји 220г, 50х70цм, 1/10 

(10 различитих боја), Фабриано 

или одговарајући 

сет 80 

 

 

  

43. Картон у боји 220г,70х100цм, 

1/10 (10 различитих боја), 

Фабриано или одговарајући 

сет 22 

 

 

  

44. Пенаста гума дим.20x29цм, 

монохроматски сет сортиран по 

нијансама -од најсветлије до 

најтамније нијансе боје- 1/10 (5 

различитих боја по 2 

комада),дебљине 2мм, Фолиа или 

одговарајуће 

паковање 27 

 

 

  

45. Пенаста гума 20x29цм, дебљина 

2мм, у 5 различитих неон боја, сет 

1/5,Фолиа или одговарајуће 

паковање 27 

 

 

  

46. Глитер прах 5/1, сет од 5 туба са 

дозатором (2 златне, 2 сребрне и 1 

бела), тежина сваке тубе14г, 

паковано на блистеру(сет),Фолиа 

или одговарајуће 

паковање 15 

 

 

  

47. Глитер прах 5/1, сет од 5 туба са 

дозатором ( свака туба друге 

боје), тежина сваке тубе14г, 

паковано на блистеру(сет),Фолиа 

или одговарајуће 

паковање 15 
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48. Картон деко блок Basic 30/1, 

димензије 24x34цм;  сет од 30 

листова различитих дезена у 

грамажама од 80г, 130г И 270г,  

Фолиа или одговарајуће  

блок 11 

 

 

  

49. Деко картон 190г у блоку 

дим.30,5x30,5цм ,1/12 

миришљави са глиттер 

декорацијама ,Фолиа или 

одговарајуће 

блок 40 

 

 

  

50. Холографска фолија 

самолепљива, димензија 23x33цм, 

сет 4/1 дугине боје,  Фолиа или 

одговарајуће 

сет 20 

 

 

  

51. Оригами папир 70г ,10 боја, сет 

500/1, димензија 20х20цм,Фолиа 

или одговарајуће 

паковање 40 

 

 

  

52. 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 13 

 

 

  

53. Специјални папир за аква технику 

дим.35х50цм ,110 г, 

1/100,Артдеко или одговарајуће 

паковање 13 

 

 

  

54. Ребраста лепенка осликана 

различитим мотивима 

једнострано 50x70цм, 1/10 (10 

различитих мотива по 1 табак) 

,Фолиа или одговарајући 

сет 20 

 

 

  

55. Картон 270г једнострано са 

фолклор мотивима дим.50х70 цм, 

1/13 (13 различитих 

мотива),Фолиа или одговарајући 

сет 20 

 

 

  

56. Креп папир ролна 1/10 ,(10 

различитих боја), дим.ролне 

50х200цм,Кох и ноор или 

одговарајући 

сет 26 

 

 

  

57. 

Бушачи за ринглице ,сет 1/3 

комбинација метал и пластика, 

омогућавају перфорирање 

ринглица у 3 различита пречника 

:1,60мм, 3,2мм и 4,8 мм, Урсус 

или одговарајуће 

сет 15 
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58. 

Гумена зелена подлога дим.45х60 

цм за бушење,сечење и креативни 

рад са  штампаном мрежом 

подеока чиме се бира димензија 

сечења,Урсус или одговарајуће 

комад 15 

 

 

          

59. 

Алуминијумске ринглице , сет 

1/76 у 6 различитих боја и облика 

,Урсус или одговарајуће 

паковање 30 

 

 

          

60. 

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 15 

 

 

  

61. 

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 15 

    

 

  

62. 

Пвц ембосинг бушач са металним 

делом за ембосинг и бушење 

пречника 25 мм ,погодан за 

папире од 180-220 г/м2,Урсус или 

одговарајуће 

комад 15 

 

 

          

63. 

Пвц ембосинг бушач за бордуре 

са металним делом за ембосинг и 

бушење дужине 50 мм ,погодан за 

папире од 180-240 г/м2,Урсус или 

одговарајуће 

комад 15 

 

 

  

64. 

Фотокартон 300г,дим.49,50х68 цм 

са обостраним ускршњим 

мотивима,сет ½,Урсус или 

одговарајуће 

сет 15 

 

 

        

65. 

Креативни сет за израду 8 

кутијица са ускршњим 

мотивом;сет садржи штанцован 

материјал,сатенску траку, 

пластичне очи и упутство,Урсус 

или одговарајуће   

паковање 15 

    

 

          

66. 

Креативни сет за израду 3Д 

ускршњих декорација ; сет 

садржи материјал за израду 24 

украса ,Урсус или одговарајуће 

паковање 15 

 

 

          

67. 

Креативни сет 1/300 од плишаних 

трака и лоптица у више 

различитих боја ,као и пвц очију 

за израду фигурица или 

декорација,Урсус или 

одговарајуће 

паковање 30 
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68. 

Пвц собна њихалица са 3 места 

дим.108х60х44,50цм погодне 

величине која обезбеђује 

безбедност деце. 

комад 29 

    

 

  

69. 

Сет 3 сензорне различите гумене 

лопте - свака лопта друге боје и 

другачијег облика ;једна лопта 

плава ребраста, друга лопта жута 

глатка са 2 округла уметнута пвц 

тегића који одређеју смер кретања 

лопте и трећа лопта црвена коју 

чине 2 децентриране 

полулопте;посебни облик сваке 

лопте омогучава специфичну 

путању ; свака лопта пречника 

11,50цм са звучним ефектом. 

паковање 16 

 

 

          

70. 

Меко возило од специјалне гуме 

пресвучене плишем на гуменим 

точковима , дужина возила 9 цм 

комад 29 

 

 

          

71. 

Мека животиња од специјалне 

гуме пресвучена плишем на 

гуменим точковима, дужина 

животиње  9 цм 

комад 29 

 

 

          

72. 

Плоча уметаљка за бебе од 

специјалне гуме пресвучене 

плишем ,са 9 различитих 

елемената за уметање (8 у облику 

животиња и 1 у облику 

дрвета),дим.плоче 34х28цм 

комад 32 

 

 

  

73. 

Лопта од специјалне гуме 

пресвучена плишем ,сет 6/1 ,свака 

лопта друге боје и текстуре,за 

адаптацију,пречник лопте 10цм 

сет 30 

 

 

  

74. 

Друштвена игра '' икс-окс'' 

израђена од специјалне гуме 

пресвучене плишем у боји; 

састоји се од 5 фигура латиничног 

слова икс, 5 фигура облика слова 

''О'', 4 шлајфне-траке дужине 

35цм,дебљине 2цм на којима се 

налази по 2 жљеба за прављење 

мреже за игру 

паковање 13 

 

 

  

75. 

Пвц слагалица мали град 1/40; сет 

се састоји од 16 пвц коцки у 4 

боје (жута,црвена,зелена и плава) 

дим.4,70х4,70х4,40 цм са 

перфорацијама у облику прозора 

и врата на 4 стране,3 беле пвц 

кружно перфориране базе за 

слагање дим.9,40х4,70х1,20 цм,6 

белих пвц кружно перфорираних 

база за слагање 

дим.4,70х4,70х1,20цм, 3 беле пвц 

паковање 30 
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базе дим.4,70х2,30х1,20цм и 12 

пвц наранџастих кровића у 3 

различита облика и величине 

76. 

Пвц конструктор цигле од глатке 

јаке пластике облих ивица ; 48 

елемената у 6 различитих боја ( 

бела,жута,наранџаста,црвена,плав

а 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 16 

 

 

  

77. 

Пвц конструктор крупне цигле од 

глатке јаке пластике облих ивица 

; 30 елемената у 5 различитих боја 

( бела,жута,црвена,плава и 

зелена), и две различите 

величине: основна коцка 

димензија 10,70х10,70х10,70 цм 

;дупла коцка димензија 

21х10,70х10,70 цм; коцке имају 

класично спајање, а испупчења за 

спајање имају перфорације 

облика срца 

паковање 16 

    

 

          

78. 

Пвц конструктор осмоугани 

џамбо близанци ,36 елемената од 

глатке јаке пластике облих ивица 

израђених у 6 различитих боја ( 

бела,жута,наранџаста,црвена,плав

а и зелена), и две различите 

величине: основна коцка 

димензија 10,80х10х7,80 цм 

;дупла коцка димензија 

20,60х10х7,80 цм; коцке имају 

класично спајање 

паковање 16 

 

 

          

79. 

ПВЦ возила мала сет 5/1 (5 

различитих врста возила са 

могућношћу међусобног 

повезивања)дужина возила 

10,50цм 

сет 29 

  

 

        

80. 

Kонструктор 1/48 са елементима 

од бризгане пластике у облику 

цвета маслачка израђених у 6 

различитих боја; пречник 

елемента 3,80цм,а кружног 

прореза у средини 1 цм; висина 

елемена 2цм ; начин спајања 

вертикално и 

хоризонтално;латичасти прорези 

омогучавају несметано кружно 

кретање елемената,а средишњи 

паковање 22 
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прорез успешно ређање елемената 

у висину 

81. 

Конструктор 1/140 са елементима 

од бризгане пластике у облику 

цвета маслачка израђених у 6 

различитих боја; пречник 

елемента 3,80цм,а кружног 

прореза у средини 1 цм; висина 

елемена 2цм ; начин спајања 

вертикално и 

хоризонтално;латичасти прорези 

омогучавају несметано кружно 

кретање елемената,а средишњи 

прорез успешно ређање елемената 

у висину 

паковање 55 

 

 

          

82. 

Конструктор са минимум 160 

штапићастих елемената од 

бризгане пластике различитих 

облика и величина у 5 различитих 

боја; садржи штапићаст елемент 

спојницу дужине 7 цм; елисаст 

елемент дим.4,70х3,30цм; 

округли елемент пречника 4цм и 

округли елемент пречника 

3,30цм; могућност вишестраног 

3Д спајања  

паковање 60 

       

 

          

83. 

Конструктор са минимум 535 

штапићастих елемената од 

бризгане пластике различитих 

облика и величина у 5 различитих 

боја; садржи штапићаст елемент 

спојницу дужине 7 цм; елисаст 

елемент дим.4,70х3,30цм; 

округли елемент пречника 4цм и 

округли елемент пречника 

3,30цм; могућност вишестраног 

3Д спајања  

паковање 22 

 

 

          

84. 

Конструктор 1/65 у пвц 

коферчићу; састоји се од кружних 

елемената од бризгане пластике 

израђених у 5 различитих боја 

пречника 4,50 цм са четири бочна 

прореза која омогућавају 3 Д 

конструисање; на сваком 

елементу обострано постоје 4 

удубљења,односно испупчења 

која омогућавају ређање 

елемената по висини и дужини 

паковање 22 

 

 

  

85. 

Конструктор 1/200 у пвц 

коферчићу; састоји се од кружних 

елемената од бризгане пластике 

израђених у 5 различитих боја 

пречника 4,50 цм са четири бочна 

паковање 55 
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прореза која омогућавају 3 Д 

конструисање; на сваком 

елементу обострано постоје 4 

удубљења,односно испупчења 

која омогућавају ређање 

елемената по висини и дужини 

86. 

Конструктор са минимум 80 

елемената од бризгане пластике 

мрежасте форме у 6 различитих 

геометријских облика и 6 

различитих боја; пречник 

округлог елемента је 4,70цм; 

дужина странице троугластог 

елемента је 5,50цм; дужина 

странице елемента облика 

квадрата је 4,70цм; елемент 

облика правоугаоника има 

дим.6х4,30цм; елипсасти елемент 

има дим.5,80х4,30цм; петоугаони 

елемент има дужину странице 3 

цм; могућност вишестраног 

спајања    

паковање 22 

 

 

  

87. 

Конструктор са минимум 254 

елемента од бризгане пластике 

мрежасте форме у 6 различитих 

геометријских облика и 6 

различитих боја; пречник 

округлог елемента је 4,70цм; 

дужина странице троугластог 

елемента је 5,50цм; дужина 

странице елемента облика 

квадрата је 4,70цм; елемент 

облика правоугаоника има 

дим.6х4,30цм; елипсасти елемент 

има дим.5,80х4,30цм; петоугаони 

елемент има дужину странице 3 

цм; могућност вишестраног 

спајања    

паковање 55 

 

 

          

88. 

Пвц конструктор пузле 1/40 у пвц 

коферчићу;састоји се од 

елемената од бризгане пластике 

израђених у 4 различита облика и 

5 различитих боја;пречник 

округлог елемента је 5,30 цм, а 

страница елемента облика 

квадрата је дужине 5,30цм;сваки 

елемент има бочне прорезе који 

омогућавају вишестрано 

повезивање елемената   

паковање 60 

    

 

  

89. 

Пвц конструктор пузле 1/120 у 

пвц коферчићу;састоји се од 

елемената од бризгане пластике 

израђених у 4 различита облика и 

5 различитих боја;пречник 

округлог елемента је 5,30 цм, а 

паковање 55 
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страница елемента облика 

квадрата је дужине 5,30цм;сваки 

елемент има бочне прорезе који 

омогућавају вишестрано 

повезивање елемената   

90. 

Конструктор зупчаник 1/114 у 

пвц коферчићу; састоји се од 

елемената од бризгане пластике 

облика зупчаника израђених у 6 

различитих боја, пречника 3,50 

цм;могућност бочног 

хоризонталног као и вертикалног 

спајања ,при чему постоји 

могућност несметаног ротационог 

кретања елемената   

паковање 60 

 

 

          

91. 

Конструктор зупчаник 1/320 у 

пвц коферчићу; састоји се од 

елемената од бризгане пластике 

облика зупчаника израђених у 6 

различитих боја, пречника 3,50 

цм;могућност бочног 

хоризонталног као и вертикалног 

спајања ,при чему постоји 

могућност несметаног ротационог 

кретања елемената   

паковање 55 

 

 

  

92. 

Пвц њихалица – гуралица у 

облику животиње са точковима и 

постољем за њихање  

комад 58 

 

 

  

93. 

Пвц дидактичка игра уочавања 

делова и целине са фолијама у 3 

нивоа; игра садржи 4 пвц 

тематске једнострано штампане 

табле дим.24,50х20цм са 6 слика 

од којих су 3 слике у пуној боји и 

форми као задатак,а остале 3 су 

само контуре које се решавају уз 

помоћ 36 транспарентних фолија 

дим.7х7цм на којима су делови 

задате фигуре која се слаже у 

нивоима   

паковање 14 

 

 

  

94. 

Пвц дидактичка игра уочавања 

делова и целина,облика и боја; 

игра садржи 4 пвц тематске 

једнострано штампане табле 

дим.33х19,50 цм; свака тематска 

табла има у врху слику задате 

геометријске фигуре ( 

круг,троугао,квадрат или 

правоугаоник) подељене у више 

делова различитих боја а испод је 

6 слика са деловима непотпуне 

фигуре коју треба допунити 

одговарајућом фолијом. Игра 

садржи 24 пвц транспарентне 

паковање 10 
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фолије дм.7,50х7,50цм које су 

осликане деловима фигуре којим 

се постиже решење задатка 

95. 

Пвц дидактичка игра уочавања 

делова и целина,облика и боја; 

игра садржи 4 пвц тематске 

једнострано штампане табле 

дим.33х19,50 цм; свака тематска 

табла има у врху слику задате 

геометријске фигуре ( 

круг,троугао,квадрат или 

правоугаоник) подељене у 4 дела 

где се у сваком од 4 поља налази 

слика геометријске фигуре, тела 

или апстрактног облика у више 

различитих боја а испод је 6 слика 

са деловима непотпуне фигуре 

коју треба допунити 

одговарајућом фолијом на којој се 

налази недостајући део. Игра 

садржи 24 пвц транспарентне 

фолије дм.7,50х7,50цм које су 

осликане деловима фигуре којим 

се постиже решење задатка. 

паковање 14 

 

 

  

96. 

Пвц дидактичка такмичарска игра 

'' бројимо од 1 до 5''; игра садржи 

1 велику пвц таблу дим. 

29,50х29,50 цм осликану 

троугловима различитих боја који 

су нумерисани бројевима од 1 до 

5. Окретањем стрелице која је у 

средини табле бира се задатак 

.Игра је намењена најмање за 

двоје ,а највише за шесторо деце 

јер садржи 6 пвц табли 

дим.29,50х9 цм за решавање 

задатака. Свака табла за 

решавање има бројеве од 1 до 5 у 

одређеној боји и поља за 

структуру броја и покривање 

жетоном од пенасте гуме. Игра 

има по 18 жетона у 5 различитих 

боја.Победник је онај ко први 

прекрије сва поља своје табле 

паковање 14 

 

 

  

97. 

Пвц дидактичка  игра за стицање 

почетних математичких појмова-

упознавање бројева '' бројимо од 6 

до 10''; игра садржи 1 велику пвц 

таблу дим. 29,50х29,50 цм 

осликану осмоугловима 

различитих боја који су 

нумерисани бројевима од 6 до 10 

и који формирају 3 круга око 

стрелице у средини табле. 

Окретањем стрелице бира се 

задатак .Игра је намењена 

паковање 14 
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најмање за двоје ,а највише за 

шесторо деце јер садржи 6 пвц 

табли дим.29,50х16,50 цм за 

решавање задатака. Свака табла 

за решавање има бројеве од 6 до 

10 у одређеној боји и поља за 

структуру броја и покривање 

жетоном од пенасте гуме. Игра 

има по 48 жетона у 5 различитих 

боја.Победник је онај ко први 

прекрије сва поља своје 

табле.Поред едукативног игра 

има и такмичарски карактер 

98. 

Пвц игра за развој меморијских 

способности у пвц кутији 

дим.35х35 цм са 16 отвора 

пречника 7цм, 16 пвц поклопаца и 

6 пвц обострано штампаних табли 

са сликама 

паковање 14 

 

 

  

99. 

Пвц кутак саобраћаја – 

аеродром;сет се састоји од пвц 

писти и хелиодрома,димензија 

склопљеног аеродрома износи 

88х88 цм,висине 17цм,а укупна 

дужина писта је 3.80м;сет садржи 

додатак 6 возала (3 камиона,2 

авиона и 1 хеликоптер) 

сет 15 

 

 

  

100. 

Џамбо танграм од специјалног 

ливеног сунђера 1/7; крупни 

елементи су израђени у 

различитим бојама ( флуо 

жута,флуо наранџаста,флуо 

зелена и плава) и облицима 

,дебљина сваког елемента 7цм; 

димензија склопљене форме је 

43х43х7.50цм 

паковање 30 

 

 

  

101. 

Слагалица танграм од 

специјалног ливеног сунђера 1/8; 

сет садржи 7 елемената израђених 

у различитим бојама и облицима 

и постоље димензије 25х25цм. 

паковање 14 

 

 

  

102. 

Друштвена игра ''аутобус'' 

израђена од специјалног ливеног 

сунђера ; игра је намењена за 2 

детета и садржи 2 аутобуса са 

перфорацијама уместо прозора за 

уметање ликова, 24 елемента са 

сликом за уметање ( људски 

ликови,животиње,предмети...) и 

48 картица осликаних ликовима 

које треба уметати или извадити 

из аутобуса у зависности од знака 

који стоји у углу картице ( + или -

паковање 14 
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); циљ игре је да се што пре 

напуни аутобус 

103. 

Гињол лутке на рукавици , памук 

100%, сет 1/8 занимања ( 

полицајац,морнар,мађионичар,ват

рогасац,баштован,механичар,кува

р и доктор) 

сет 8 

 

 

  

104. 

Картонске пазле,сет од 2 

пазле:једна од 80,а друга од 140 

делова – тема басне 

комад 40 

 

 

  

105. 

Конструктор пазле 1/300 израђен 

од четвртастих мрежастих 

елемената од тврде гуме у 8 

различитих боја;погодан за 

конструисање различитих 

облика,могућност вишестраног 

повезивања и уклапања; 

дим.елемента је 3,40х3,40х0,40 цм 

паковање 15 

 

 

  

 

Упутство:   

1. Трошкове испоруке чине (транспортни трошкови са истоваром у магацин купца) 

2. У колону 7 се уписује стопа ПДВ за сваки актикал која је важећа на дан подношења понуде 

 

Укупна вредност без ПДВ: ____________________________ 

 

 Укупна вредност са ПДВ: _____________________________ 

 

                                                                                                              

                                                                                              MП     Потпис овлашћеног лица 

 

                                                                                              _____________________________                         

                                                  

 

* У случају подношења заједничке понуде Образац структуре цене, попуњава, потписује и оверава 

носилац посла.   
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Образац бр. 3 

 

 

             

МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ ПОТРОШНО 

ВАСПИТНОГ МАТЕРИЈАЛА И ДИДАКТИКЕ 

           

                               Закључен дана __________________ у Београду  

                               

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 1. Предшколска установа "Савски венац" из Београда, 

                                            Топчидерски венац бр. 1, Матични број: 07036213  

                                            коју заступа директор Гордана Петровић, 

                                            (у даљем тексту: Купац), с једне стране  

                                           2.  ___________________________________________, 

                                             ___________________________________кога заступа   

                                            __________________________ ( у даљем тексту: Продавац) 

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора куповина потрошно васпитног 

материјала и дидактике за потребе Предшколске установе “Савски венац”.  

Продавац се обавезује да Купцу испоручи потрошно васпитни материјал и дидактику. 

Врста, квалитет и цена добра из става 1. овог члана утврђена је према усвојеној понуди Продавца број 

___________ од _____________ године, која чини саставни део овог уговора (у даљем тексту: понуда).  

У складу са наведеном понудом, Продавац ће реализацију уговора делимично поверити:  

________________________________________________________________________________, 
________________________________________________________________________________. 

(навести назив и седиште сваког ангажованог подизвођача, 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, уколико је Добављач у понуди наступио са подизвођачем). 

   

У складу са наведеном понудом, Продавац ће реализацију уговора извршити са следећим  члановима 

групе понуђача: _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(навести назив и седиште осталих чланова групе понуђача). 

 

Члан 2.  

                    Уговорне стране прихватају јединичне цене које су дате  у обрасцу структуре цене (из члана 

1. овог Уговора), који чини саставни део овог уговора. 

                    Укупна вредност добара са трошковима испоруке без  ПДВ-а износи 

_______________________________________________________  динара 

(словима:_________________________________________________________________________________

____________________________________________ динара). 

                  Укупна вредност добара са трошковима испоруке са ПДВ-ом износи 

______________________________________________ динара  (словима: 

________________________________________________________________________________динара). 

У укупну вредност су урачунати трошкови испоруке, које чине транспортни трошкови са истоваром у 

магацин Купца.          

 

Члан 3. 

             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 „Савски венац“ Београд, за добро извршење посла у износу од најмање 10% 

од вредности уговора (без ПДВ-ом), са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за 

коначно извршење посла.  
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Члан 4.  

            Продавац се обавезује да ће потрошно васпитни материјал и дидактику који су предмет овог 

уговора, испоручити Купцу у року од _________ (минимум 15 дана) дана од дана закључења уговора. 

Члан 5.  

             Купац се обавезује да ће купопродајну цену из чл. 2 овог уговора, у укупном износу од 

_______________________ динара са ПДВ исплатити  Продавцу на текући рачун 

бр.__________________________  код  ____________________ банке у року од 45 дана од дана  

испоруке опреме и достављања фактуре од стране Продавца са пратећом документацијом.   

Члан 6.  

             Уговорне стране сагласне су да ће се примопредаја добара извршити на адреси Купца, Београд, 

улица Топчидерски венац бр. 1, у присуству овлашћених лица Купца и Продавца, након извршене 

испоруке по упућеном захтеву Купца.  

Трошкове превоза до уговореног места испоруке сноси Продавац.  

 

Члан 7.  

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примопредају добара из чл. 
1. овог Уговора, о чему се сачињава Записник који потписују представници Продавца и Купца. 
Приликом примопредаје, представници Купца су дужни да испоручена добра на уобичајени начин 
прегледају и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопште Продавцу. 
 

У случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних одступања испоручених добара од 
карактеристика добара предвиђених техничким спецификацијама добара, стране уговорнице сачињавају 
Записник о утврђеним недостацима и одступањима.   
           Продавац је дужан отклони недостатке и одступања утврђена Записником најкасније у року од 15 
дана од дана сачињавања истог.          
          У случају да Продавац не отклони недостатке и одступања утврђена Записником најкасније у року 
од 15 дана од дана сачињавања истог, Купац има право да одбије пријем добара и да реализује средствао 
обезбеђења за добро извршење посла.   

У случају да је Продавац знао или морао знати за недостатке и одступања, Купац има право да 
се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа без одлагања, или да 
благовремено обавести Продавца о уоченом недостатку, као и кад се недостатак показао тек по 
протеку шест месеци од предаје добара. 
 

Уколико Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под 
условима предвиђеним Уговором, Купац може реализовати средство обезбеђења предвиђено чл. 3. овог 
Уговора. 

Члан 8. 

            Уговор се може раскинути споразумно, са отказним роком од 10 (десет) дана. Отказни рок тече 

од дана писменог споразума о раскиду Уговора.  

             У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да другој 

уговорној страни надокнади штету.  

              Уколико Добављач није у могућности да испоштује уговорени квалитет и рок испоруке, Купац 

може раскинути Уговор на штету Добављача.  

Члан 9.  

     За све што овим уговором није изричито регулисано примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и 45/89 - одлука УСЈ 57/89, "СЛ. лист 

СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља).  

         Сва спорна питања уговорне стране ће решавати споразумно, а у случају спора по овом уговору 

надлежан  је Привредну суд у Београду 

Члан 10. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи до испуњења 
уговорних обавеза.  

Уговор се може мењати и допуњавати само сагласношћу обеју страна уговорница. Измене морају 
бити сачињене у писаној форми. 
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Члан 11.  

 Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од тога по 3(три) примерка за сваку уговорну 

страну, а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране.  

 

 

ЗА ПРОДАВЦА                                                                                              ЗА КУПЦА                                                                                                                                                                

________________________ ________________________ 

                                                                                       Гордана  Петровић                                                                          
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Образац бр. 4 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона,   , (Назив 

понуђача) 

Даје 

 

ИЗЈАВУ  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу  потврђујем  да  сам  понуду  у поступку  

јавне  набавке  добара- Набавка потрошно васпитног материјала и дидактике за потребе 

Предшколске устабове „Савски венац“  ЈНМВ бр.  2/2017 поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

 

 

 

 

Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестит организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.  

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печа
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Образац бр. 5 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

У складу са чл. 88 Закона, понуђач  ____________________________________________  

(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, како следи у табели:  

  

ВРСТА ТРОШКА  ИЗНОС ТРОШКА У РСД  

    

    

    

    

    

    

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

  

  

Трошове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова.  

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове припремања понуде, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  

Напомена:   

** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац потписујe и оверава 

носилац посла 

*Овај образац не представља обавезну садржину понуде  

 

 

  

                                                                                                              Потпис овлашћеног лица   

                                                                 М.П.                                _________________________                          
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Образац бр. 6 

 

 

                                            Овлашћење за попуну менице – Менично писмо  

 

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

јединствених инструмената платног промета  

ДУЖНИК:____________________________________ (назив и адреса)  

МБ:____________________________________  

ПИБ: ____________________________________  

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА: _________________________________________________ 

 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: _______________________________________________ 

(унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)  

ИЗДАЈЕ  

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице- 

 

КОРИСНИК: Предшколска установа «Савски венац» (у даљем тексту: Поверилац)  

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _________________ (унети серијски број 

менице), као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде поднете у поступку јавне 

набавке добара- Набавка потрошно васпитног материјала и дидактике за потребе Предшколске 

установе „Савски венац“, ЈНМВ бр.  2/2017 

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити 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.  
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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. (до истека понуђеног рока 

важења понуде).  

 

 

_________________                                   МП                                                         __________________              

  (место и датум)                                                                                             (потпис одговорног лица) 

 

 

** 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 бр. 7 

 

 

 

И З Ј А В А  

ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА   

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

 Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу, у случају да ми 

буде додељен уговор у поступку јавне набавке добара – Набавка потрошно васпитног материјала 

и дидактике за потребе Предшколске установе „Савски венац", ЈН бр. 2/2017 у року од 10 дана од 

дана 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 ПУ "Савски венац", које мора садржати клаузулу „без протеста“, у износу од 10% 

од вредности уговора без ПДВ-ом, са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока 

за коначно извршење уговорних обавеза, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних 

обавеза. 

 

  

 

                                                             М.П.                                                         Потпис овлашћеног лица 

 

______________________ 

 

* 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 бр. 8 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2017  

Набавка потрошно васпитног материјала и дидактике за потребе Предшколске 

установе „Савски венац" 
 

 На основу члана 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу 

 

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ  

ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 

 

 Понуђач ________________________________________________________ 
                                                                    назив и седиште (адреса) понуђача 

 

 

Изјављујем да сам приликом састављања понуде у поступку јавне набавке мале вредности 

број 2/2017- (добра)- Набавка потрошно васпитног материјала и дидактике за потребе 

Предшколске установе „Савски венац", поштовао обавезе које произлазе из важећих 

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

и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
  

 

  
       М.П.                     Потпис овлашћеноглица 

                                                                                                ____________________ 

  

* У случају подношења заједничке понуде, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 


