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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ“ ЗЕМУН 

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12 – у 
даљем тексту ЗЈН), и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. 
гласник РС'' бр. 29/13), Упутства о поступању у спровођењу јавних набавки које се 
финансирају на терет средстава буџета града Београда (Градоначелника града Београда бр. 
020-1760/13Г од 28. 03.2013. године), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 6748 
77од 12.11.2014. године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 6749 од 
12.11.2014. године,  припремљена је конкурсна документација у отвореном поступку за јавну 
набавку бр. ОП 4/2014 – материјал за образовање и спорт 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ : 
-Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 
  Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ , 11080 Земун, Радича Петровића бр. 26,  
  www.pudrsimamilosevic.edu.rs ; 
-Остали подаци о наручиоцу: 
  Матични број:…………………………………………… 07041055; 
  Шифра делатности: …………………………………..85321; 
  ПИБ: ………………………………………………………….100008875; 
  Текући рачун: ……………………………………………840-606667-41; 
  Назив банке: ……………………………………………..Управа за трезор; 
Све финансијске обавезе према понуђачима се измирују преко Трезора града Београда у 
оквиру Секретаријата за финансије града Београда, Градске управе града Београда. 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА: 
Врста поступка: отворени поступак . 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Предмет јавне набавке бр. ОП 4/2014 су добра – материјал за образовање и спорт 

Предмет јавне набавке је обликован у 7 (седам) партија и то: 
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Бр. 
пар. 

Назив партије Назив и ознака из општег речника набавки 

1.  Играчке 37520000 – играчке
2.  Дидактички материјал 37520000 – играчке
3.  Дидактички материјал за 

Монтесори програм 
37520000 - играчке

4.   Литература за децу 22100000 – штампане књиге, брошуре и леци 
5.    Потрошни материјал за 

дидактику 
37823000 – хартија непропустљива на масноћу и други 
папирни производи  

6.  Материјал за израду 
украсних предмета 

37823000 – хартија непропустљива на масноћу и други 
папирни производи 

7.  Материјал за спорт 37400000 – спортска роба и опрема 
 
 
ЦИЉ ПОСТУПКА 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
Контакт особа за ближе информације везане за конкурсну документацију је: 
Јасмина Јукић, телефон: 2606-662,  моб. тел.: 064/809-7614, e-mail: 
sekretarustanove@pudrsimamilosevic.edu.rs 

 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76 ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА (''Службени гласник РС'', број 124/12, у даљем тексту: ЗЈН) 

и УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
Конкурсном документацијом су одређени услове које понуђач мора да испуни да би могао да 
учествује у поступку јавне набавке, као и докази којима се доказује њихова испуњеност. 
 

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

1.1 Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75 Закона и то: 
 

1. да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар 
(члан 75. став 1. тачка 1. Закона); 

2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона); 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у 
време објављивања позива за подношење понуда (члан 75. став 1. тачка 3. 
Закона); 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона); 

 
Понуђач је обавезан да приликом састављања понуде изричито наведе (образац бр. 6 из 
конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
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заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине (члан 75. 
став 2. ЗЈН).  

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова  за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

1. Услов да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар, (из члана 75. став 1. тачка 1. Закона) – Доказ:

А) Правно лице као понуђач доказује достављањем: 

 извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из регистра
надлежног Привредног суда;

Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем: 

 извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из
одговарајућег регистра;

*Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о регистрацији јавно доступни
на интернет страници Агенције и Суда.  
Испуњеност овог услова је неопходан за : понуђача, подизвођача/е и чланове групе у заједничкој 
понуди.  

2. Услов из члана 75. став 1. тачка 2. Закона – Доказ:

А) Правно лице као понуђач доказује достављањем:

 Извода из казнене евиденције Основног суда, односно Уверења основног
суда на чијем је подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, као доказ да понуђач није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду, као доказ да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе;

 Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства
унутрашњих послова за законског заступника, као доказ да 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 (захтев
за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења и према месту
пребивалишта).

* Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене евиденције.
**Наведени доказ понуђач доставља  за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе 
понуђача. 
***Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем: 

- Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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; 

* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
** Наведени доказ понуђач доставља  за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе 
понуђача. 

В)  Физичко лице, као понуђач доказује достављањем: 
- Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова, као доказ да понуђач 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  
* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов из члана 75. став 1. тачка 3. Закона да понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда, 
доказује: 

А) Правно лице достављањем: 

 Потврде : Привредног и Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера
забране обављања делатности 
или 

 Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано,
да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуда. 

* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда
** Наведени доказ понуђач доставља  за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе 
понуђача. 

Б) Предузетник, достављањем: 

 Потврде Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања
делатности или Потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. 

* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда
** Наведени доказ понуђач доставља  за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови групе 
понуђача. 

В)  Физичко лице, достављањем: 

-Потврде Прекршајног суда да понуђачу није изречена мера забране обављања 
одређених послова. 
* Наведени доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.
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4) Услов из члана 75. став 1 тачка 4. Закона да је понуђач измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној територији, доказује достављањем:  

 Уверења Пореске управе министарства финансија да је измирио доспеле
порезе и доприносе
и

 Уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода .
или

 Потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације; 

* Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда
** Наведени доказ понуђач доставља  за сваког подизвођача/е, односно достављају га сви чланови 
групе понуђача.  

Понуђач који је  уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења 
понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 
ЗЈН, али је обавезан да у понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача 
тако што ће уз понуду доставити изјаву на меморандуму понуђача у којој наводи 
да је уписан у регистар понуђача или копију решења Агенције за привредне 
регистре о упису у регистар понуђача. 

6) Услов из члана 75. став 2. ЗЈН понуђач доказује попуњавањем и оверавањем
обрасца изјаве (образац бр. 6). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног 
лица понуђача и оверена печатом.  
* У случају подношења заједничке понуде, наведени образац попуњавају, потписују и оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може 
пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу 
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, 
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или 
оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која онемогућава 
убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезане траком, 
(јемствеником), у целини и запечаћене, осим оригинал сопствене бланко менице за 
обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке, која може бити приложена у 
пластичној фолији. 
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена,  оверена  печатом и потписана од 
стране одговорног лица понуђача.  
Испуњеност услова из члана 75. Закона, понуђач доказује документима које подноси уз 
понуду. 
Понуђач није дужан да доставља у понуди доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, али је дужан да наведе интернет адресе на којима су докази 
објављени.  
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача  достави 
доказе да испуњава испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН. 
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У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом  којим се уређује 
електронски документ. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. Документација за доказивање испуњености услова мора бити оверена од стране 
надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског органа, 
односно привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у 
преводу на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни 
страни језик. 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због 
тога што она до тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у 
којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 
року. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач 
може уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе.  
Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, 
односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на 
прописани начин. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 
ПОНУДУ Јавна набавка број: ОП 4/2014 

материјал за дидактику за 2014/2015 годину 

ПОДАЦИ О ЈЕЗИК У  НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуда за ову јавну набавку подноси се на српском језику. Поступак јавне набавке води се 
на српском језику. Уколико понуђач поднесе понуду која није на српском језику, понуда ће 
бити одбијена као неприхватљива. Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном 
језику, достави и оверени превод на српски језик од стране судских тумача за предметни 
страни језик. 

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуда се припрема на обрасцима и Моделу уговора, који су саставни део Конкурсне 
документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Понуђачи могу 
поднети понуду за једну или више партија, на начин који ће омогућити вредновање понуде 
за сваку партију посебно. 
Наручилац прихвата и факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица понуђача, у 
свему у складу са овим упутством и упутством датим на самим обрасцима.  
Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, 
заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити 
уз параф и оверу печатом.  

Понуђач  доставља следећу документацију (доказе и обрасце): 
Докази: 
-Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл. 75. ЗЈН, наведене и 
описане у делу Конкурсне документације „ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ“ и  „УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА“  
-Доказе о испуњености додатних  услова за учешће у јавној набавци из чл.76. ЗЈН, наведене 
и описане у делу Конкурсне документације ''ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ“ и „УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА“ 
Обрасци: 

1. Образац 1 – Образац понуде
2. Образац 2 – Образац структуре цене
3. Образац 3 – Образац модел уговора
4. Образац 4 – Овлашћење за попуну бланко менице (са бланко меницом)
5. Образац 5 – Изјава понуђача о средству финанс. обезбеђења – сопствене бланко

менице за добро извршење посла
6. Oбразац 6 – Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа
7. Oбразац 7 – Изјава о трошковима припреме понуде
8. Oбразац 8 – Изјава о независној понуди

Узорци: 
    Понуђач је дужан да достави узорке тражене у орасцу структуре цене. 

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Не прихвата се понуда са варијантама. 

ЗАКОН 
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким 
условима који важе у Републици Србији. 
На ову набавку ће се примењивати: 
- Закон о јавним набавкама  (''Сл. гласник РС“ бр. 124/12);  
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- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама 
  (''Сл. лист СРЈ''  бр. 33/97, 31/01, ''Сл. гласник“ бр. 30/10);  
- Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци  (''Сл. лист 
  СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Сл. лист  СРЈ" бр.31/93 "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 –  
  Уставна повеља); 
- Прописи везано за добра која су предмет јавне набавке  
- Правилници које је објавило Министарство финансија везано за поступак јавне набавке  
  (Сл. гласник РС'' бр. 29/13. године и бр. 31/13. године). 
Понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да је ималац права 
интелектуалне својине.  
 
ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
Сви трошкови везани за припрему понуде падају на терет понуђача. Ако поступак јавне 
набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу 
надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је Понуђач 
тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је навео у Обрасцу 8 и 
приложио доказ о извршеној уплати трошкова у корист даваоца финансијског обезбеђења.  
 

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У складу са чланом 87. став 6., понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду у 
року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или 
путем поште, у затвореној коверти или кутији, с тим што се на предњој страни коверте или 
кутије, у коју се пакује измена или допуна додаје реч ''измена'' или ''допуна'', а у зависности 
од тога шта се у коверти или кутији налази. 
 

ПОНУЂАЧ 
      У складу са чланом 87. став 3., ЗЈН, понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подиспоручилац, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. У обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду:  
 

1. самостално, (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну 
набавку),  

2. са подизвођачем (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава 
подизвођачем) и  

3. као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну 
набавку). 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем/има, дужан је да у понуди наведе да ће 
извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета јавне набавке који ће се 
извршити преко подизвођача. Проценат набавке који се делимично поверава 
подизвођачу/има не може бити већи од 50%. 
Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач са којим је закључен уговор, не може ангажовати за подизвођача лице које није 
навео у својој понуди. У супротном, Наручилац ће реализовати средство финансијског 
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обезбеђења за добро извршење посла , раскинути уговор и писаним путем обавестити 
организацију надлежну за заштиту конкуренције о поступању предметног понуђача са којим 
је закључен уговор. 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
 У прилогу Обрасца понуде (Обрасца бр.1), група понуђача је дужна да достави споразум 
којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81 став 4 тачка 1-6 ЗЈН, 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 средства обезбеђења; 
- Понуђачу који ће издати рачун; 
- Рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора; 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу. Обрасце бр. 1, бр. 2 и бр. 9, у случају подношења заједничке понуде попуњава, 
потписује и печатом оверава носилац посла. Образац бр. 3 у случају подношења заједничке 
понуде попуњава, потписује и печатом оверава понуђач који је споразумом понуђача 
одређен да у име групе понуђача потпише уговор. Обрасце бр. 4, бр. 5 и бр. 8, у случају 
подношења заједничке понуде попуњава, потписује и печатом оверава понуђач који је 
споразумом понуђача одређен да у име групе понуђача поднесе средства обезбеђења. 
Обрасце бр. 6 и бр. 7, у случају подношења заједничке понуде попуњавају, потписују и 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
Плаћање се врши безготовински, преносом средстава на рачун понуђача. 
Рок плаћања : у року  од  45 дана од  дана пријема уредне фактуре од стране Купца, (у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
"Сл.гласник РС", бр. 119/2012). 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
Динамика, рок и место испоруке су прецизно наведени у моделу уговора за сваку партију.  
 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 
Техничке спецификације, квалитет, количина и опис су дати у обрасцу структуре цене.  
 
ВАЛУТА 
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, по јединици мере без ПДВ-а и са 
ПДВ-ом.  
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена 
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. У цену су такође 
укључени трошкови испоруке (транспортни трошкови са истоваром у магацин купца). У 
обрасцу структуре цене се уписује % учешћа трошкова испоруке у цени производа.  
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НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Рок важења понуде: минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда. 
 

ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О: 

 
-Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија 
и привреде), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: 
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне 
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије 
или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи; 
 
Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне 
средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), 
адреса Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www. merz.gov.rs, адреса 
Агенције за заштиту животне средине: Руже  Јовановић 27а, Београд, интернет адреса 
Агенције: www.sepa.gov.rs; 
Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет 
адреса: www.minrzs.gov.rs. 
 
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Наручилац као средства финансијког обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке и уговорних обавеза прихвата: 
А)За обезбеђење испуњења обавезе у поступку јавне набавке (за озбиљност понуде), 
понуђачи су у обавези да за сваку партију за коју подносе понуду, доставе оригинал 
сопствену бланко меницу, (оверену и потписану, са копијом депо картона, и доказом о 
регистрацији менице у регистру Народне банке Србије) и овлашћењем за попуну менице 
– Меничним писмом (образац бр. 4) ) са клаузулом ,,без протеста“, насловљеним на 
Предшколску установу „Др Сима Милошевић“ Земун, у износу од 2% од вредности понуде 
без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана од дана јавног отварања 
понуда, односно до истека рока важности понуде. 
Недостављање наведеног средства финансијског обезбеђења, сматраће се битним 
недостатком понуде. 
Б)За обезбеђење испуњења уговорних  обавеза (за добро извршење посла), изабрани 
понуђач, односно Добављач биће у обавези да у року од 10 дана од дана закључења 
уговора достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу, (оверену и потписану) са 
копијом депо картона, и доказом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 
овлашћењем за попуну менице – Mеничним писмом са клаузулом ,,без протеста“, 
насловљеним на Предшколску установу „Др Сима Милошевић“ Земун, за добро извршење 
посла у износу од 10% од вредности уговора, са роком важности минимум 30 дана дужим од 
уговореног рока за коначно извршење посла.  
 
Уколико се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, мора 
се продужити рок трајања за сопствену бланко меницу за испуњење уговорних обавеза. 
Средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове и мањи износ од оних које одреди Наручилац. Наручилац не може вратити понуђачу 
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средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости 
испунио своју обавезу која је обезбеђена.  
 
Уколико се у току реализације уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, а 
тиме се помери и завршетак гарантног рока,  мора се продужити рок трајања за сопствену 
бланко меницу за отклањање недостатака у гарантном року. 
 
Средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове и мањи износ од оних које одреди Наручилац. Наручилац не може вратити понуђачу 
средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости 
испунио своју обавезу која је обезбеђена. 
Меница и менична овлашћења ће се достављати по правилу: један уговор = једна меница. 
Саставни део Конкурсне документације је (образац 5 - Изјава којом се понуђачи обавезују да 
ће, у случају доделе уговора, доставити средства финансијског обезбеђења предвиђена у 
Конкурсној документацији. 
 
ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ОБЕЗБЕЂЕЊЕМ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
У случају да најповољнији понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци, има негативну 
референцу за одређени предмет јавне набавке, који није истоврсан предмету ове јавне 
набавке, понуђач ће бити у обавези да уз сваки потписани уговор достави по једну оригинал 
бланко соло меницу (оверену и потписану) са клаузулом „без протеста“, са меничним 
овлашћењем, као додатно средство обезбеђења за испуњење уговорених обавеза у висини 
од 15% од укупне вредности закљученог уговора. Меница се доставља у року од 10 дана од 
дана закључења уговора и мора имати рок важности минимум 30 дана дужим од уговореног 
рока за коначно извршење посла.  

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ   
У складу са чланом 63. став 2., заинтересовано лице може у писаном облику тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 
5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, искључиво писаним путем односно 
путем поште, електронске поште или факсом. 
 

Aдреса: Предшколска установа  „Др Сима Милошевић“, ул. Радича Петровића бр. 26, 11080 
Земун, факс: 011/2672-976;  
Електронска пошта: javnenabavke@pudrsimamilosevic.edu.rs 
 
Наручилац ће заинтересованом лицу послати одговор у писаном облику у року од 3 (три) 
дана од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима и 
истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 
страници. 
 
КОМУНИКАЦИЈА 
У складу са чланом 20. ЗЈН, комуникација се у поступку јавне набавке и увези са обављањем 
послова јавних набавки одвија писаним путем односно путем поште, електронске поште или 
факсом. 
 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за 
подношење понуда и дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 
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Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и 
објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

Конкурсна документација има укупно  54  стране. 

МОДЕЛ УГОВОРА 
Модели уговора је саставни део понуде и понуђач подношењем понуде потврђује да 
прихвата све елементе модела уговора.  

НЕДОСТАЦИ  У КВАЛИТЕТУ И КВАНТИТЕТУ ИСПОРУЧЕНОГ ДОБРА 
У случају да се на испорученим добрима утврде недостаци у квалитету и квантитету о томе 
се саставља записник.  
У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету или квантитету 
добара, понуђач мора исте заменити и доставити у најкраћем могућем року на локацију на 
којој су првобитно испоручени.  

ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ 
Наручилац  је дужан да:  

1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
складу са законом, понуђач означио у понуди; 

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

3. наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и
податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац  ће као поверљива третирати само она документа  која је у доњем десном углу 
великим словима имају написано: ,,ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. 
Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити 
подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити написано ,,ПОВЕРЉИВО“,  у 
складу са чланом 14. ЗЈН-а. 
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. 
Наручилац je дужан да 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.  
Наручилац ће одбити давање информацију која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди.  

ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. 
У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104 Закона. Записник о 
отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну 
набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник. 
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 
понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.  

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, 
неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 
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Услов за учешће представника понуђача у поступку отварања понуда је да пре почетка 
јавног отварања понуда Комисији за јавне набавке предају овлашћењe (заведено, оверено и 
потписано од стране одговорног лица понуђача).  
 
 
 
РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  
Наручилац ће одбити понуду ако : 

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2. понуђач не достави тражене узорке  
3. понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
     садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 

Комисија за јавну набавку наручиоца, разматраће само понуде које су благовремено 
предате. Наручилац ће у складу са чланом 82. ЗЈН, одбити понуду уколико поседује доказ да 
је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 

1. поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН; 
2. учинио повреду конкуренције; 
3. доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4. одбио да достави доказ и средства безбеђења на шта се у понуди обавезао; 

 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године. 
Докази за одбијање понуде из претходна два става ове тачке, су: 
 

1. правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2. исправа о реализованом средству финансијског обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3. исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4. рекламације корисника које нису отклоњене у уговореном року; 
5. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
6. доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подиспоручиоци, односно чланови групе понуђача; 
7. писана исправа надлежних институција која потврђује неистинитост података 

наведених у понуди; 
8. писана исправа којом се потврђује да је понуђач вратио Наручиоц непотписан уговор 

о јавној набавци или писана исправа којом понуђач одбија да потпише уговор, након 
што му је уговор у поступку јавне набавке додељен. 

9. писана исправа којом се потврђује да понуђач није доставио средства финансијског 
обезбеђења; 

10. писана исправа којом се потврђује да су наручилац и понуђач у судском или 
арбитражном поступку по основу неиспуњења обавеза из ранијих поступака јавних 
набавки или по основу неиспуњења обавеза из раније закључених уговора о јавним 
набавкама. 
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Наручилац може одбити понуду ако поседује правноснажну судску одлуку или коначну 
одлуку другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који 
је закључио други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
Наручилац ће одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за 
јавне набавке као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који 
је понуђач добио негативну референцу. 
 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 
Наручилац задржава право на проверу веродостојности наведених података и изјава у 
поднетој понуди. 
Наручилац може, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, да 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подиспоручиоца. 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која 
је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом или прихватљивом. 
Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 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. 
 
ПАТЕНТИ И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  
 

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ 
Наручилац ће, у складу са чланом 108. ЗЈН,  на основу извештаја о стручној оцени понуда, 
донети одлуку о додели уговора у року од најдуже 25 дана од дана јавног отварања понуда. 
Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, донети одлуку о обустави поступка на 
основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу 
уговора. 
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да 
се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 
наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, Одлуком о 
обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у 
припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади, 
истакне захтев. 
Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту 
доставити свим понуђачима. 

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке, у складу са чланом 109. став 2. ЗЈН, из 
објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања 
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 
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престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току 
исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 
 
ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан одредбама члана 138. до 167. 
ЗЈН. 
У складу са чланом 148. ЗЈН, захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно 
заинтересовано лице. Захтев за заштиту права у име понуђача односно заинтересованог 
лица, може да поднесе пословно удружење. Захтев за заштиту права може да поднесе и 
Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански 
надзорник 
Чланом 149. ЗЈН дефинисано је да се захтев за заштиту права подноси Републичкој комисији 
за заштиту права у поступцима јавних набавки, (у даљем тексту: Републичка комисија), а 
предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 
 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсна документација, сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања. У овом случају подношења захтева за заштиту права, долази до застоја 
рока за подношење понуда.  
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 захтева а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  
Ако 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 
подносилца захтева знао или мога знати приликом подношења предходног захтева. 
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 два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до 
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 
Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. ЗЈН. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или 
препорученом пошиљком са повратницом. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ 
о уплати таксе, у износу од 80.000,00 динара, на рачун број: 840-0000742221843-57, модел: 
97, позив на број: 50-016, прималац: Буџет Републике Србије, сврха: Републичка 
административна такса, захтев за заштиту права, број јавне набавке: ОП 1/2013. уз назнаку 
броја партије. 
 
РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
Након доношења одлуке о додели уговора и протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. став 6 ЗЈН, наручилац у складу са чланом 113. ЗЈН закључује уговор о 
јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека 
рока за подношење захтева за заштиту права, ако захтев није поднет.  
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Уговор се може закључити и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је 
поднета само једна понуда. 
Уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА 
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка  
јавне набавке, наручилац ће објавити у року од пет дана од дана закључења уговора 
односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки 
Управе за јавне набавке и на својој интернет страници 
 

ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Понуђач приликом подношења понуда попуњава, потписује и оверава следеће обрасце:  
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                                                                   ПАРТИЈА БР._____________             Образац бр. 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЈАВНА НАБАВКА бр. ОП 4/2014 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ЗА 2014/2015 

(Уписати назив и бр. партије  _________________________________________________) 

Понуда 
број:_____________________  
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/подизвођачаа 

 

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 подизвођача 
(не већи од 50%) 
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3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ 
Назив члана групе/подизвођача 
 

 

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 подизвођача 
(не већи од 50%) 

 

4.ПОДАЦИ О ВРЕДНОСТИ ПОНУДЕ
Укупна вредност добара за 
партију (без ПДВ-а)  

 

Укупна вредност добара за 
партију (са ПДВ-ом)  

 

Рок важења понуде  
(уписати број дана) ____ дана (минимум 30) од дана отварања понуда 

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 подизвођачем/има, под бројем 1 навести 
податке о носиоцу посла, односно понуђачу, а под бројем 2 и 3 навести податке о члановима групе понуђача, односно 
подизвођачима. Уколико је број чланова групе понуђача, односно број подизвођача већи од 2, образац понуде фотокопирати 
у потребан број примерака  и прикључити постојећем обрасцу. 
** У случају подношења заједничке понуде, носилац посла попуњава, потписује и печатом оверава образац  понуде



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ  Образац бр.1а
ЗЕМУН, Ул. Капетана Радича Петровића бр26

Јавна набавка  ОПД  4/2014‐ добра ‐ ‐материјал за образовање за 2014/2015.г.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 1‐ИГРАЧКЕ

РБ НАЗИВ И ОПИС АРТИКЛА
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА

ПОЈЕДИНАЧНА 
ЦЕНА БЕЗ ПДВ

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
БЕЗ 

1

Дрвена пазла на постољу у облику меде садржи постоље, 4 елемента 

слагалице заобљњних ивица и јарких боја које се умећу. Дим 

14,5х14,5х1,8цм.Дебљина ел.1,5цм

сет 32

2
Дрвена пазла на постољу у облику бубамаре садржи постоље, 4 елемента 

слагалице заобљњних ивица и јарких боја које се умећу. Дим 

14,5х14,5х1,8цм.Дебљина ел.1,5цм

сет 32

3

Дрвена пазла на постољу у облику лептира садржи постоље, 5 елемента 

слагалице заобљњних ивица и јарких боја које се умећу. Дим 

14,5х14,5х1,8цм.Дебљина ел.1,5цм
сет 32

4

Дрвена пазла на постољу у облику аутомобила садржи постоље, 5 елемента 

слагалице заобљњних ивица и јарких боја које се умећу. Дим 

14,5х14,5х1,8цм.Дебљина ел.1,5цм

сет 32

5

Дрвена пазла на постољу у облику аутомобила садржи постоље, 5 елемента 

слагалице заобљњних ивица и јарких боја које се умећу. Дим 

14,5х14,5х1,8цм.Дебљина ел.1,5цм

сет 32

6
Шатор кућица са мотивима школе. Израђена од платна,лако се 

скалапа,монтира и пакује. Димензије:95х72х102цм
ком 14

7
Шатор кућица са мотивима фарме. Израђен од платна,лако се 

скалапа.монтира и пакује. Димензије 95х72х102цм.
ком 14

8
Шатор кућица са мотивима школе,заобљњног кровића.Лако се склапа и 

монтира.Дим.100х72х110
ком 14

9

Игра пертлица са облицима животиња‐сет садржи 9 великих рупичастих 

рељефних ПВЦ фигура животиња у 3 облика(меда,пас,патка)у три боје и 27 

разнобојних пертлица за пертлање.Дим.фиг:од 14до 19цм.

сет 32

20



10

Сточић за игре са водом 2 у 1 може бити сточић за цртање и писање,  када се 

основа стола окрене постаје постољњ за игру са водом и песком. У сету се 

налазе и модлице за песак.Димензије 66х77х11цм.
сет 15

11

Конструктор шрафови ‐сет од 4 врсте шрафова различите боје и облика.Базе 

су у облику троуглова,квадртата,шестоугла и крстића са одговарајућом 

матицом чини пар.Паковање у пвц тегли са 32 елемента.Дим.ел.6,5х4,6цм.

сет 189

12

Пластични  аутић који се покреће по принципу "притисни‐пусти.Аутомобил 

са фигуром возача и једном тематском фигуром.Аутомобили са мотивима 

наменских возила:полиције,ватрогасаца,фармера и хитне 

помоћи.Дим:11х10х8цм

ком 189

13

Музичка играчка са светлосним ефектима‐сет са 5 прстенова различитих боја 

и текстура који се набацују на стабилно постоље и могу се ређати од 

најмањег ка највећем или обрунуто.Дим.пак:21,5х16х16цм.
сет 126

14
Магненти вагони на даљинско управљање‐сет возила који се састоји из 4 

вагона (возић,багер,камион и ауто) и локомотивом који се међусобмо 

повезују магнетом везом.Дим.пак:40х29х12цм

сет 23

15

Музичка фарма сет  који упознаје децу са животом на селу. Садржи фигуре 

девојчице и дечака,трактор са приколицом,краву, коња,пса ,ограду и кућу 

фарма. Светли и свира. Дим 35х24х14цм.

сет 63

16
Мекана гумена фарма‐ сет садржи гумене фигуре 

прасета,краве,коња,јарца,сена,трактора,фармера. Дим  кутије32х17х24.
сет 63

17

 Оградица‐ мултифункционална може бити:параван,оградица,преграда и 

заштита.Чине је  6 преграда које се могу састављати у различитим правцима. 

Димензије х=55цм.

сет 9

18

Конструктор у обику пластичних савитљивих штапића исте  дужине који се 

повезују по хоризонтали,вертикали и кружно помоћу крстастих 

везица.Паковање у пластичној гајби са поклопцем и ручком.Димензије гајбе 

26х18цм х=13 цм, димензија елемента 20цм . Паковење садржи  400 

елемената.

сет 92

21
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Човече не љути се – велика подна игра величине 180х160 цм. Саджи 16 

фигура,сунђерасту коцку дим:6х6х6цм и мапу за игру. На мапи су осликане 4 

велике фигуре животиња што чини тим жирафа,делфина,крокодила и 

бумбара

сет 30

20
 Истраживачки сет ‐хемија  саджи мастило за невидљиво писање,супстанце 

за огледе,епрувете,сталак.
сет 15

21
Истраживачки сет оптика садржи  

приручник,призме,огледала,перископ,филтере у боји,калеидоскоп..
сет 15

22
Истраживачки сет временска прогноза садржи мерач брзине 

ветра,приручник,временске графиконе,мерач кише.Дим.пак:19,5х15х5,8цм
сет 17

23

ЛОГИЧКО‐ГЕОМЕТРИЈСКА МРЕЖНА СЛАГАЛИЦА‐Конструктор мрежна 

слагалица ‐садржи  геометријске елементе који се разликују по облику(5 

облика) боји (4 боје).  Димензије постоља су 24х24х5 цм и садржи  8 одељака 

за одлагање и сортирање елемената. Пвц  мрежа за уметање садржи 49 

преграда(ограђена шупља поља) у која се умећу геометријски  облици. Дим 

табле 24,5х24,5цм, димензије елемената 2,7‐3,5 цм.

сет 92

24

Геометријски дугмићи са пертлицама‐сет садржи 90 пластичних елемената,у 

6 различитих геометријских облика ,8 везица у 4 боје и карте са задацима. 

Паковано у пвц тегли димензија 19х14цм, димензије  елемената 4,5х4,5‐

квадрат, 5х5 ‐петоугао, 8х5‐ромбоид, 5х5 троугао, 5х5 ‐круг

сет 24

25

Гумени конструктор са ликовима животиња паковање у пластичној гајби који 

садржи 72 гумене 3д фигуре  домаћих и дивљих животиња 6х6 цм које се 

повезују преко ребрастих гумених завршетака. Димензије гајбе 26х18 

х=13цм.

сет 168

26

Конструктор састављанка у гајби.Сет садржи  80 шупљих цевастих елемената 

у 4 облика и боје који се спајау по систему цеви. Дужина највећег је 7 цм, а 

најмањег х=4цм‐. Садржи 80 елемената.Дим.гај.26х18 х=13цм

сет 168

27

КОНСТРУКТОР јежасте структуре израђен од гуме у више 

облика(троугао,квадрат,штап,јежасти точкови).Број елемената у паковању 

108.Паковање у пвц кофици са поклопцем и ручком.Дим:21x131 х=24цм

сет 168

22



28

Дрвена геометријска уметаљка – сет са 5 висина  и неколико нивоа 

активности – конструктор,уметаљка,упознавање форми, сортирање по 

облику ,боји,величини. Садржи дрвено постоље, 20 геометријских тела  у 4 

облика,4 боје и 5 висина. Димензије 22х18х11 цм.

сет 59

29
Вага баланс за одржавање равнотеже од издржљиве пластике са две 

мобилне посуде. Димензије 35х13цм х=12цм.
сет 59

30
Вага тас од издржљиве пластике која садржи 2 посуде за сортирање и 

мерење чврстих и течних материја. Димензије 52 цм и х=25цм.
сет 59

31

Дрвени конструктор  геометријска тела који садржи 100 елемената у кофици  

за игре грађења,упознавање геометријских облика,сортирање и 

класификацију по облику,боји и величини. Димензије паковања 

22х22цм.Деб.еле:3цм

сет 84

32
Пластични контруктор чијим се грађењем добија град са зградама.Паковање 

садржи 36 пцс.Дим.пак.34,5х58,5х44цм
сет 168

33

Друштевена игра на тему екологије.Игра  садржи 4 табле са негативним 

појмовима ,32 карте са позитивним појмовима и 4 пузле са ликом насмејане 

земље. Дим 34х5,  х=26 цм.

сет 4

34
Не љути се човече – двострана укоричена мапа за игру са једне стране за 4 а 

са друге за 6 играча. Дим 33х23х4цм.
сет 4

35 Домине у дрвеној кутији димензија 15,5х4х5цм сет 8
УКУПНО

У цену производа је урачунат превоз до објеката наручиоца. 

Понуђачи су обавезни да на отварање понуда донесу узорке за све понуђене производе.

Сваки узорак треба да буде обележен бројем из обрасца структуре цене. Понуђач је дужан да достави списак свих предатих узорака у два

примерка. Наручилац ће потписати оба и задржати један ради враћања узорака након избора најповољније понуде. Роба испоручена по

закљученом уговору мора у свему да одговара достављеним узорцима, у противном понуђач ће бити у обавези да је замени одоговарајућом,

 а наручилац задржава право да раскине уговор уколико понуђач не испоручи робу истоветну  са узорцима. 

23

Понуђач је дужан да достави Решење о здравственој исправности и квалитету производа за артикле чије је порекло из увоза, које издаје 

Министарство здравља Републике Србије, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, Оделење граничне санитарне инспекције. 

Уколико је у понуди артикал домаћег порекла, Решење о здравственој исправности и квалитету производа може се доставити од надлежних 

органа или установа које се баве испитивањем квалитета у Републици Србији"



Наручилац задржава право да, након закључења уговора, понуђачу достави списак објеката у коме ће се вршити испорука добара

Укупна вредност добара без ПДВ _________________________________________

                                                                                         М.П.   

Укупна вредност добара са ПДВ___________________________________________
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ  Образац бр.1а
ЗЕМУН, Ул. Капетана Радича Петровића бр26

Јавна набавка  ОПД  4/2014‐ добра ‐ ‐материјал за образовање и спорт за 2014/2015.г.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 2‐ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ 

ред

ни 

бр.

НАЗИВ АРТИКЛА БЛИЖИ ОПИС
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА

ПОЈЕДИНАЧНА 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ‐а

УКУПНА ВРЕДНОСТ 

БЕЗ ПДВ‐а

1
Логичка игра – кока на 

јајету

Логичка пвц игра за развој логичког мишљења 

''кока на јајету''; састоји се од 48 задатака 

различите тежине штампаних на 

пластифицираним картама које стоје у пвц 

раму са 5 транспарентних покретних пвц 

плочица са сликама кока.

сет 35

2
Логичка игра – 

пингвини на леду

ПВЦ логичка игра за развој логичког мишљења 

''Пингвини на леду''; састоји се од 5 елемената 

променљивог облика са клизним жљебом – за 

уметање у базу по задатој шеми (од лакшег ка 

тежем задатку). Димензија пвц базе 18x18цм.

сет 26

3
Логичка игра – 

саобраћајне стрелице

ПВЦ логичка игра за развој логичког мишљења 

''лавиринт са смерницама''; састоји се од пвц 

базе дим.15х15цм , и 10 пвц двостраних 

елемената (свака страна друга боја)  који се 

умећу у  жљебну путању базе пратећи 

смернице по задатој шеми (од лакшег ка 

тежем задатку). 10 пвц двостраних елемената 

(8 стрелица и 2 крстића ‐ознаке за цињ) 

омогућавају паралелно решавање 2 задатка

сет 36
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4 Логичка игра – потрага

ПВЦ логичка игра за развој логичког мишљења 

''потрага''; састоји се од пвц основе 

дим.19,50х19,50 цм чија је површина 

подељена на 36 испупчених квадратних поља;  

11 пвц елемената који се ређају на основу: 4 

пвц елемента града ,6 пвц елемената са 

полицијским колима и 1 пвц елемент са аутом  

у бегству. Позиција елемената града је 

одређена тежином задатка који треба решити 

проналажењем места за све остале елементе‐

тако да се блокира пут бегунцу

сет 36

5
Логичка игра – 

аеродром

ПВЦ логичка игра за развој логичког мишљења 

''аеродром‐контрола лета''; састоји се од пвц 

кутије  дим.20х20х3,20цм у коју се умећу 24 

пластифициране двострано штампане карте са 

задацима  (авиони на небу,радарска 

контрола,писта,авио руте);  6  пвц 

транспарентних елемената са сликом авиона 

којима се покривају карте са задатком.Циљ 

игре је да се прекрије сваки авион са картице 

са задатком или испоштовати задату путању. 

Пластифициране карте са задацима одређује 

тежину задатка

сет 26

6
Пвц конструктор фарма 

од дуване пластике

Пвц решеткасти конструктор од меке дуване 

пластике 1/120 – фарма; садржи пвц 

решеткасте елементе за слагање, пвц 

животиње,8 пвц оградица и 2 велике пвц 

решеткасте плоче базе за ређање елемената; 

димензије базе 36,5x36,5x1,50 цм; димензија 

основног елемента за слагање је 

10,2x10,2x1,5цм.

сет 110

7
Пвц конструктор 

дрикер

ПВЦ конструктор од 212 елемената, принцип 

шестостраног спајања на дрикер, 120 коцки, 30 

ваљака, 30 троуглова, 30 точкића и 2 штапића, 

различитих боја, дужина странице коцке 

3,40цм

сет 26

26



8
Гумени конструктор 

близанци

Гумени миришљави конструктор осмоугаони – 

близанци у 3 боје; 1/36 у пвц контејнеру; 

састоји се 36 елемената где су осмоугаоне 

коцке дим. 4,70х5,00х6,20цм; коцке у облику 

дуплог осмоугла дим.9,50х4,70х6,20цм и коцке 

у облику троструког осмоугла 

дим.14,50х4,70х6,20цм; систем ређања на два 

начина – у висину коцка на коцку и 

хоризонтално помоћу пвц ланчаних веза 

;поклопац контејнера је перфорирана база за 

слагање коцки

сет 76

9 Пвц цигле

Конструктор цигле од ливене дуване пластике 

са заобљеним ивицама, 110 елемената у 7 

боја; састоји се од основног елемента за 

конструисање дим.5,70х5,70х3,50цм и дуплог 

елемента 11,50х5,70х3,50цм

сет 76

10
Пвц зглобни 

конструктор

ПВЦ конструктор од 55 елемената дужине 9,70 

цм и пречника 3,20 цм , систем спајања 

зглобом., у 3 боје, пакован у пвц врећици

сет 34

11
Пвц магнетни крупни 

конструктор

ПВЦ магнетни конструктор са крупним 

елементима у облику пвц кугли и пвц штапића 

50/1 (14 лопти пречника 4,5цм, 8 дугих 

штапића 11,8цмx2,5цм, 24 кратких штапића од 

7цмx2,5цм, 4 закривљених штапића од 

9,5x2,5цм) у пвц коферу; Штапићасти елементи 

су израђени у жутој, наранџастој, црвеној, 

љубичастој, плавој и зеленој боји, а кугле су 

металик сиве.

сет 26

12
Гумене коцке 

миришљаве

Миришљави конструктор од меке савитљиве 

гуме 1/24 у пвц врећи; сет се састоји од 

основне гумене коцке дим.4,70х4,70х4,80цм и 

дупле коцке дим.9,70х4,70х4,80цм у 7 

различитих боја

сет 76
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13
Конструктор циглице 

од теракоте

Конструктор циглице за прављење објеката 

који се након склапања могу потапањем у воду 

вратити у првобитно стање и користити за ново 

прављење; сет за 5 објеката пакован у пвц 

контејнеру ; са додатком 2 кг цемента на бази 

кукурузног скроба , растворљивог у води , за 

зидање циглицама од теракоте као и 

прибором за градњу

сет 36

14 ПВЦ сет за вез

ПВЦ сет за вез; састоји се од 6 пвц 

перфорираних табли димензија 

28.2х19.8х1.2цм кроз чије се перфорације уз 

помоћ посебних пвц држача у облику оловке 

провлаче пертлице разних боја чиме се 

добијају различите слике; за вежбе 

концетрације и координације око‐рука

сет 110

15 ПВЦ џамбо боцкалица

ПВЦ боцкалица сет; састоји се од пвц 

перфориране табле основе димензија 

33.5х28х1цм са 80 перфорација распоређених у 

8 редова и 10 колона, и 80 пвц крупних 

елемената различитих боја, у 5 различитих 

геометријских облика, који се ређају на задату 

комбинацију са 8 пластифицираних обостраних 

шема; минимална димензија капице 

боцкалице 3цм.

сет 110

УКУПНО

У цену производа је урачунат превоз до објеката наручиоца. 

28

Понуђач је дужан да достави Решење о здравственој исправности и квалитету производа за артикле чије је порекло из 

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

граничне санитарне инспекције. 
Уколико је у понуди артикал домаћег порекла, Решење о здравственој исправности и квалитету производа може се 

доставити од надлежних органа или установа које се баве испитивањем квалитета у Републици Србији"



Понуђачи су обавезни да на отварање понуда донесу узорке за све понуђене производе.

Сваки узорак треба да буде обележен бројем из обрасца структуре цене. Понуђач је дужан да достави списак свих предатих узорака у два

примерка. Наручилац ће потписати оба и задржати један ради враћања узорака након избора најповољније понуде. Роба испоручена по

закљученом уговору мора у свему да одговара достављеним узорцима, у противном понуђач ће бити у обавези да је замени одоговарајућом,

 а наручилац задржава право да раскине уговор уколико понуђач не испоручи робу истоветну  са узорцима. 

Наручилац задржава право да, након закључења уговора, понуђачу достави списак објеката у коме ће се вршити испорука добара

Укупна вредност добара без ПДВ ___________________________________________

Укупна вредност добара са ПДВ_____________________________________________

М.П.    Потпис овлашћеног лица

______________________
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ  Образац бр.1а
ЗЕМУН, Ул. Капетана Радича Петровића бр26

Јавна набавка  ОПД  4/2014‐ добра ‐ ‐материјал за образовање и спорт за 2014/2015.г.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 3‐ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МОНТЕСОРИ ПРОГРАМ

редн

и бр.
НАЗИВ АРТИКЛА БЛИЖИ ОПИС

ЈЕД.МЕ

РЕ

КОЛИ

ЧИНА

ПОЈЕДИНАЧНА 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ‐

а

УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ‐а

1
Монтессори 

цилиндри 4/1

Дрвени сет Монтессори од буковог дрвета – 4 базе са цилиндрима за уметање и градацију у 

натур боји ( први сет ‐ од најнижег и најтањег ка највишем и најдебљем;други сет‐ од најтањег ка 

најдебљем са истом висином;трећи сет‐од највишег и најтањег ка најнижем и 

најдебљем(обрнута пропорција;четврти сет‐ од најнижег ка највишем са константном дебљином) 

;сваки сет има 10 цилиндара;дим.базе 45,50х7х7цм

СЕТ 4

2
Кутија са плочицама 

у боји

Дрвена кутија Монтессори са 63 разнобојне пвц плочице  сортиране у 9 група по 7 плочица ‐

нијансе исте боје; дим.плочице 6,50х3,50цм
СЕТ 4

3
Рамови за вежбе 

моторике

Дрвени Монтессори рамови од буковог дрвета дим.30х30цм,са причвршћеном платненом 

површином из 2 дела који се спајају на различите начине 

(копчање,рајфешлус,дрикери,пертлање,чичак трака...),сет од 11 различитих рамова за развој 

моторике

СЕТ 5

4
Геом.фигуре и 

геом.телa

Сет Монтессори од буковог дрвета – сет 10 плавих геометријских 3Д тела са 3 провидна пвц 

постоља и 5 дрвених геометријских облика у натур боји са плавим рамом као одговарајуће 

дводимензионалне базе за дата геом.тела; основна дужина странице базе је 6цм

СЕТ 4

5
Мали аритметички 

штапови

Сет Монтессори аритметички штапићи од буковог дрвета ;састоји се од 2 идентична сета од по 10 

штапића растућих дужина наизменично сегментираних црвеном и плавом бојом и дијагонално 

сложених у кутију са два поља;дужина сваког бојеног сегмента је 2,50цм;основа штапића је 

1х1цм

СЕТ 4

6 Кутија са вретенима

Монтессори кутија са вретенима од буковог дрвета у натур боји ‐ упознавање са структуром 

броја; састоји се од 45 вретена подељених у 10 преграда у кутији ( од 0 до 9 по прегради)  

;дим.кутије 52х18,50цм, а вретено је дужине 16цм

СЕТ 4

7
Први појам 

количине

Сет Монтессори – први појам броја и количине ; послужавник од буковог дрвета у натур боји  са 4 

преграде и пвц перлицама за схватање појма јединице,десетице,стотине и хиљаде у 3 д 

простору.Састоји се од 1 коцке од 1000 пвц перлица златне боје,1 табле од 100 пвц златних 

перлица,1 низа од 10 пвц перлица у златној боји и 1 појединачне пвц златне перлице као и од 

кутије од буковог дрвета са 4 пвц картице са бројевима 1,10,100 и 1000 

СЕТ 3
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8 Сегенова табла

Дрвени Монтессори сет од буковог дрвета у натур боји – Сегенова табла‐ сет за формирање 

бројева од 10 до 99  сатоји се од 4 табле од буковог дрвета у натур боји издељених у по 5 

преграда са жљебом у које се умећу одговарајуће дрвене плочице нумерисане од 1 до 9 (од 

сваког броја по 2 плочице) ; дим.табле 41х12 цм,а дим.плочице 6х7 цм

СЕТ 3

9 Златне перле сет

Сет Монтесори златне пвц перле изливене у низу од по 10 перли и међусобно повезане у ланац 

од 1000 перлица са додатком рама од буковог дрвета  – носача перли са 6 кука ;сет за бројање од 

1 до 1000; дим.рама 15х6,70х6,70цм

СЕТ 4

10
Игра за сабирање‐ 

змија

Сет Монтессори за схватање матем.операције сабирања у постољу у коме су 3 кутије од буковог 

дрвета;састоји се од прве кутије у којој је 23 штапића састављених од по 10 пвц перли у златној 

боји;друге кутије у којој је 4 штапића различите дужине састављених од црних и белих пвц перли 

, 2 црне пвц перлице и 4 штапића различитих дужина састављених од црних пвц перли  и 2 пвц 

транспарентна граничника са жљебом ; и треће кутије у којој је 35 штапића различитих дужина 

састављених од разнобојних пвц перли,10 пвц црвених перли и пвц транспарентног граничника 

са жљебом 

СЕТ 3

11 Табла за множење

Дрвена Монтессори табла за множење од буковог дрвета ;састоји се од дрвене табле у натур боји 

дим.24,80х24,80 цм,са перфорацијама (распоређених у 10 једнаких редова и колона =100 

перфорација ) за дрвене перлице (100 црвених перлица),1 црвеног дрвеног жетона за 

обележавање појма множења и 10 пвц картица нумерисаних од 1 до 10 које се умећу у 

перфорирани круг на табли чиме се дефинише задатак; први ред на табли је обележен 

бројевима од 1 до 10

СЕТ 4

12 Биномна коцка

Монтессори биномна коцка од буковог дрвета‐ математичка слагалица први појам запремине , 

која се састоји од 8 дрвених елемената ‐ квадара и коцки различитих димензија и боја страница 

за формирање једне веће коцке за коју је дато расклопиво дрвено постоље као основа 

;дим.склопљене коцке је 7х7х7цм

СЕТ 4

13 Триномна коцка

Монтессори триномна коцка од буковог дрвета ‐ математичка слагалица први појам запремине, 

која се састоји од 27 дрвених елемената ‐ квадара и коцки различитих димензија и боја страница 

за формирање једне веће коцке за коју је дато расклопиво дрвено постоље као основа 

;дим.склопљене коцке је 9х9х9цм

СЕТ 4

14 Цилиндри у боји 4/1

Сет Монтессори  – 4 кутије од буковог дрвета у натур боји са поклопцима и цилиндрима у 

различитим бојама за  градацију ( први сет‐жута боја ‐од најнижег и најтањег ка највишем и 

најширем цилиндру;други сет‐црвена боја‐ од најтањег ка најширем цилиндру а висина је 

иста;трећи сет‐зелена боја‐од највишег и најтањег ка најнижем и најширем цилиндру (обрнута 

пропорција);четврти сет‐плава боја‐ од најнижег ка највишем цилиндру а ширина је иста) ;сваки 

сет има 10 цилиндара;дим.сваке кутије 13,50х13,50х7,20цм

СЕТ 4

15 Розе кула

Монтесори розе кула од буковог дрвета за схватање појма величине у 3 димензије као и увод у 

математичке концепте : децимални систем,геометрија и запремина. Сет садржи 10  дрвених  

розе коцки са растућим запреминама од 1 цм3 до 1000 цм3 

СЕТ 6
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16 Браон степенице

Монтессори дрвене степенице браон од буковог дрвета за схватање и увод у 

геометрију,површину и запремину. Степенице су константне дужине а ширина се постепенео 

мења.Степенице су израђене тако да имају постепену прогресију од 1х1х20 цм до  10х10х20 цм

КОМ 6

17 Црвени штапови

Црвени дрвени штапови Монтессори од буковог дрвета за развој визуелног схватања појма 

дужине,док висина,боја и ширина штапова остаје константна. Сет садржи 10  дрвених штапова 

чија дужина постепено расте , па је најкраћи штап дужине 10цм,а најдужи 1м

СЕТ 5

18
Аритметички 

штапови

Дрвени математички штапови Монтессори од буковог дрвета за увод у схватање појма количине 

– од 1 до 10 као и схватање основа артиметике.Материјал се састоји од 10 дрвених шипки, 

подељених у јединице наизменично обојене црвено и плаво

СЕТ 5

19 Логичка игра лото

Картонска друштвена игра – лото, за развој визуелне перцепције,логичког мишљења, 

координације, уочавање просторних односа, делова и целине; Садржи 70 пластифицираних 

плочица од тврдог картона мин. димензија 6х6цм, са различитим комбинацијама боја и облика

СЕТ 10

УКУПНО

У цену производа је урачунат превоз до објеката наручиоца. 

Понуђачи су обавезни да на отварање понуда донесу узорке за све понуђене производе.

Сваки узорак треба да буде обележен бројем из обрасца структуре цене. Понуђач је дужан да достави списак свих предатих узорака у два

примерка. Наручилац ће потписати оба и задржати један ради враћања узорака након избора најповољније понуде. Роба испоручена по

закљученом уговору мора у свему да одговара достављеним узорцима, у противном понуђач ће бити у обавези да је замени одоговарајућом,

 а наручилац задржава право да раскине уговор уколико понуђач не испоручи робу истоветну  са узорцима. 

Наручилац задржава право да, након закључења уговора, понуђачу достави списак објеката у коме ће се вршити испорука добара

Укупна вредност добара без ПДВ ___________________________________________

Укупна вредност добара са ПДВ_____________________________________________ Потпис овлашћеног лица

М.П.   
  ______________________
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Понуђач је дужан да достави Решење о здравственој исправности и квалитету производа за артикле чије је порекло из увоза, које издаје Министарство 

здравља Републике Србије, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, Оделење граничне санитарне инспекције. 

Уколико је у понуди артикал домаћег порекла, Решење о здравственој исправности и квалитету производа може се доставити од надлежних органа или установа које се баве 

испитивањем квалитета у Републици Србији"



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ  Образац бр.1а
ЗЕМУН, Ул. Капетана Радича Петровића бр26

Јавна набавка  ОПД  4/2014‐ добра ‐ ‐материјал за образовање за 2014/2015.г.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 4‐ ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦУ

РЕД.БР. НАЗИВ АРТИКЛА
ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА

ПОЈЕДИНАЧНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 

БЕЗ ПДВ

1.

Трансакциона анализа у 

учионици, Сандра Њуел и Дејвид 

Џефри

ком 3

2.

Позитивна дисциплина за 

предшколце, Џ.Нелсен, И.Ирвин, 

Р.Дафи

ком 3

3.
Природа деци приповеда, 

Д.Бојовић
ком 30

4.

НТЦ ‐ Како успешно развијати IQ 

детета кроз игру ‐ за децу од 4‐8 

год., Р.Рајовић

ком 15

5.
Корак по корак 3, М.Шаин, 

С.Чарапић
ком 30

6.
Корак по корак 4, М.Шаин, 

С.Чарапић
ком 4

7.
Логопесмарица, Ј.Јовановић‐

Станковић
ком 30

8.
Креирање инклузивног вртића, 

Д.Сретенов
ком 5

9.

Насиље међу вршњацима, 

Д.Поповић, М.Ивановић, 

Љ.Јанковић

ком 30
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10.
Први корак ‐ изградња дечијег 

карактера, Е.Дожић
ком 30

11.
Психолошке и педагошке 

радионице, Н.Сузић
ком 15

12.
Контекст у учењу и подучавању ‐ 

Ж.Крњаја
ком 5

13.
Бајке бројалице, С.Грујић‐Гарић, 

С.Филиповић, Е.Каменов
ком 30

14.
Мудрост чула ‐ дечије говорно 

стваралаштво ‐ Е.Каменов
ком 30

15.
Мудрост чула ‐ развијање дечије 

интелигенције ‐ Е.Каменов
ком 30

16. Матиш за најмлађе ком 30

17. Пун ковчег бајки II ком 30

18. Басне ‐ Ла фонтен ком 10

19. Драгуљи ком 30

20. Британика 1/12 ком 10

21.
Истраживачи дечијих душа 2. део, 

Биљана Стојановић
ком 30

22.

Истраживачи дечијих душа 3. део, 

развијање друштвености, Биљана 

Стојановић

ком 30
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23.

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

Данијел Големан
ком 5

24.

ДЕЦА ИМАЈУ РЕЧ

Радмила Ивановић
ком 32

25.
Музички ЦД  "ДЕЧЈЕ ЗАВРЗЛАМЕ", 

Раде Радивојевић
ком 50

26.
Моћ маште, моћ покрета, Душица 

Бојовић
ком 5

27. Више од игре,Душица Бојовић ком 5

28.
Од питања до сазнања, Душица 

Бојовић
ком 5

29. 55 ЕКСПЕРИМЕНАТА ИЗ ПРИРОДЕ ком 30

30.
Где станује квалитет, Живка 

Крњаја
ком 5

31.
Контекст у учењу и подучавању ‐ 

Ж.Крњаја
ком 5

32.
Научите да учите,Мајкл Колс, Чаз 

Вајт,Пип Браун
ком 5

33.
Дечје игр некад и сад, Љубица 

Сикимић
ком 30

34.
Заинтересујте ђаке за учење, 

Кетлин Гулд Ланди
ком 5
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35.

101 одговор на питање о томе шта 

сваки нставник мора да зна, 

Драган Кувељић, Неца Јовић

ком 5

36.
50 ЕКСПЕРИМЕНАТА ИЗ 
МИКРОСВЕТА

ком 30

37. Загонетне приче, Урош Петровић ком 5

38.
Плави зец, чудни зец, једини на 

свету Симеон Маринковић
ком 30

39.
Монтесори данас, Пола Фолк 

Лилард
ком 5

40.
Будите добар родитељ, Верица 

Секулић
ком 20

41.
Дечји вртић као извор 

курикулума, Лидија Мишкељин
ком 5

42.
Креирање инклузивног вртића, 

Д.Сретенов
ком 5

43.
МАЛИ КУЋНИ ОГЛЕДИ 1 Сећански 

Томислав
ком 30

44.
МАЛИ КУЋНИ ОГЛЕДИ 2 

Сећански Томислав
ком 30

45.
МАЛИ КУЋНИ ОГЛЕДИ 3 

Сећански Томислав
ком 30

46.
МУДРОСТ ЧУЛА, 1. ДЕО игре за 

развој опажања,
ком 30

47.

МУДРОСТ ЧУЛА,3. ДЕО, дечје 

ликовно стваралаштво,Емил 

Каменов, Сања Филиповић

ком 30

48.

МУДРОСТ ЧУЛА,5. ДЕО дечје 

драмско стваралаштво, Емил 

Каменов, Сања Филиповић

ком 30
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49.  Емил Каменов ком 5

50.

БЕЛЕШКЕ ЛУТКАРСКОГ 
ПОМОЋНИКА ; Наташа Чакић ‐ 
Симић 

ком 30

УКУПНО

У цену производа је урачунат превоз до објеката наручиоца. 

Наручилац задржава право да, након закључења уговора, понуђачу достави списак објеката у коме ће се вршити испорука добара

Укупна вредност добара без ПДВ ___________________________________________

Укупна вредност добара са ПДВ_____________________________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.

______________________
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ  Образац бр.1а
ЗЕМУН, Ул. Капетана Радича Петровића бр26

Јавна набавка  ОПД  4/2014‐ добра ‐ ‐материјал за образовање и спорт за 2014/2015.г.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 5 ‐ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИДАКТИКУ

редни 

бр.
НАЗИВ АРТИКЛА БЛИЖИ ОПИС

jединица 

мере
количина

ПОЈЕДИНАЧНА 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ‐а

УКУПНА 

ВРЕДНОСТ БЕЗ 

ПДВ‐а

1 Фломастери 1/12 танки
1/12 паковање  Giotto, Carioca, Koh‐i‐noor или 

одговарајуће
пак 370

2 Фломастери 1/12 дебели 1/12 паковање  Giotto, Carioca, Stadler или одговарајуће пак 250

3 Дрвене боје танке 1/12 паковање  Кох‐и‐нoор, Gioto, Maped или одговарајуће пак 310

4 Воштане боје дебеле
1/12 паковање  Giotto, Carioca, Koh‐i‐noor или 

одговарајуће
пак 290

5 Воштане боје танке 1/12 паковање еквивалент Giotto, Koh‐i‐noor, Carioca пак 100

6 Графитне оловке
1/1 комад, обичне без гумица,  Кох‐и‐нор, Staedtler, Bic или 

одговарајуће
ком 1000

7 Резач метални за танке оловке, Maped, Stadler, ErichKrause ком 180

8 Туш у боји

6 различитих боја 1/6, 6*20 гр,  Кох‐и‐нoор или 

одговарајуће6 различитих боја 1/6, 6*20 гр,  Кох‐и‐нoор 

или одговарајуће6 различитих боја 1/6, 6*20 гр,  Кох‐и‐

нoор или одговарајуће

пак 140

9 Темпере 1/6

6 различитих боја, гарнитура 1/6 (бела, црна, црвена, жута, 

зелена, плава), паковано у ПВЦ флаше 6*1л Giotto, Carioca, 

Primo или одговарајуће

пак 160

10 Лепак за дрво Паковање 500 гр пак 400

11 Акварел папир А3 120 гр
Акварел папир А3 1/500, 120грАкварел папир А3 1/500, 

120грАкварел папир А3 1/500, 120гр
пак 60

12 Копир папир А4 80 гр
Копир папир А4 бели, 80гр, 1/500, Fabriano, Standard Mondi 

или одговрајуће
рис 400

13 Копир папир у боји А4 80 гр
1/500 интензивне боје, Fabriano, Standard Mondi или 

одговарајуће
рис 50

38



14 Копир папир у боји А4 80 гр
1/500 пастелне боје, Fabriano, Standard Mondi или 

одговарајуће
рис 53

15 Пак папир  Ролна мин. 90x120, натрон боја ком 100

16 Хамер у боји Б1 1/4 200 гр гарнитура од 4 боје : розе, зелена, плава и жута пак 100

17 Хамер бели Б1 200 гр  комад ком 500

18 Самолепиви колаж А4 1/10; 10 различитих боја пак 100

19
Маказе дечије, металне с 

пластичном дршком

Сечива за заобљеним врховима, 13,50 цм, ErichKrause, 

Maped,Snopake или одговарајуће
ком 350

20 Глинамол

250 гр паковање, специјална маса за обликовање од 

квалитетног каолина и  посебних учвршћивача, суши се на 

ваздуху. Може се брусити, лакирати,бојити.

пак 350

21 Ребрасти картон Б2 250 гр паковање 1/10, 5 боја по 2 комада, Folia, Staufen, Fabriano пак 60

22 Ребрасти картон 300 гр

Ребрасти картон 50*70 цм, 300 гр, боје: 

зелена,црвена,жута, роза, браон, Fabriano, Folia, Staufen, 

по 10 од сваке боје

ком 50

23 Креп папир сребрни и златни

креп папир у златној и сребрној боји, мин 200*50 цм, по 20 

ролни у свакој боји,Fabriano, Folia, Staufen или 

одоговарајуће

ролна 40

24 Креп папир 1/10
Гарнитура од 10 различитих боја , димензија ролне мин. 

200*50 цм, Koh‐i‐noor, Folia, Staufen или одговарајуће
пак 80

25 Картон у боји 220гр, 

картон у боји 220 гр, 100*70 цм, боје: небо плава, црвена, 

зелена, светло жута, розе пинк,цигла, по 10 од сваке боје, 

Фабриано или одговарајуће

ком 70

26 Природна рафија у боји

природна рафија у боји, пак 50гр, боје: црвена, 

нарандџаста,плава, зелена, розе, беж, по 30 пак у свакој 

боји

пак 180

УКУПНО

У цену производа је урачунат превоз до објеката наручиоца. 
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Понуђачи су обавезни да на отварање понуда донесу узорке за све понуђене производе.

Сваки узорак треба да буде обележен бројем из обрасца структуре цене. Понуђач је дужан да достави списак свих предатих узорака у два

примерка. Наручилац ће потписати оба и задржати један ради враћања узорака након избора најповољније понуде. Роба испоручена по

закљученом уговору мора у свему да одговара достављеним узорцима, у противном понуђач ће бити у обавези да је замени одоговарајућом,

 а наручилац задржава право да раскине уговор уколико понуђач не испоручи робу истоветну  са узорцима. 

Наручилац задржава право да, након закључења уговора, понуђачу достави списак објеката у коме ће се вршити испорука добара

Укупна вредност добара без ПДВ ___________________________________________

Укупна вредност добара са ПДВ_____________________________________________

Потпис овлашћеног лица

М.П.   

______________________
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ  Образац бр.1а
ЗЕМУН, Ул. Капетана Радича Петровића бр26

Јавна набавка  ОПД  4/2014‐ добра ‐ ‐материјал за образовање и спорт за 2014/2015.г.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 6‐ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ УКРАСНИХ ПРЕДМЕТА

редни 

бр.
НАЗИВ АРТИКЛА БЛИЖИ ОПИС

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА

ПОЈЕДИНАЧНА 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ‐а

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ 

ПДВ‐а

1 Бела табла у виду пвц фолије

Бела табла у виду пвц фолије која пријања уз сваку равну 

површину помоћу статичког електрицитета, у ролни 

дим.60цмх20м, са перфорацијом на сваких 80цм. Није 

самолепљива. Magicwhite board или одговарајуће

ролна  42

2 Маркери за беле табле – фолије 4/1

Сет од 4 маркера за белу таблу ,сваки маркер различите 

боје ( црвени,плави,зелени и црни),Кох‐и‐ноор или 

одговарајуће

сет 84

3 Сунђер за беле табле‐фолије
Сунђер за брисање беле табле‐фолије 

мин.дим.10,70х5,50х1,80 цм, Дингли или одговарајуће
комад 42

4 Свилени папир позитив/негатив,сет 3/1

Креативни свилени папир са текстуром сламе,двострани 

(позитив/негатив),50г,Б2,дим.50х70 цм,сет од 3 различита 

мотива из природе,Штауфен или одговарајуће

сет 32

5 Креп папир пруге и тачке,сет 4/1

Креп папир у ролни,35г, дим.50х250цм, мотив пруге и 

тачке,сет од 2 различите ролне мотив пруге и 2 различите 

ролне мотив тачке  ,Штауфен или одговарајуће

сет 32

6 Креп папир руже,тачке и каро,сет 3/1

Креп папир у ролни, дим.50х200цм ,сет од 3 различите 

ролне – свака ролна 1 мотив (руже,тачке и каро),Штауфен 

или одговарајуће

сет 32

7 Пвц алатка за сечење украсне траке

Пвц алатка за сечење и увијање украсних трака, са гушће и 

ређе распоређеним зупцима за постизање различитих 

дебљина трака,мин.дим.13,50х2,30х1,80 цм,Штауфен или 

одговарајуће

комад 32

8 Натур папир везени ,сет 2/1
Натур папир везени ,80г, димензије мин.64x94цм, сет 2/1 (2 

листа различитих боја)
сет 32

9 Креативни папир чипка
Креативни папир ручно рађени – чипка 45г, дим 64x94цм, 

1/1 (мотив срца или лавиринт), Штауфен или одговарајуће
комад 32
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10 Креативни папир слама‐свила
Креативни папир слама‐свила хербаријум, ручно рађени, 

мотив орахов лист, димензија 64x94цм, 1/1, Штауфен или 

одговарајуће

комад 32

11
Креативни папир свилени са кружним 

апликацијама

Креативни папир свилени натур ручно рађени рељефни са 

кружним апликацијама у боји, димензије 64x94цм, 45г, 1/1, 

Штауфен или одговарајуће

комад 32

12 Креативни папир са утиснутим цветом
Креативни папир ручно рађени хербаријум са утиснутим 

цветом у средини,120г, димензија 64x94цм, 1/1, Штауфен 

или одговарајуће

комад 32

13 Дезенирани папир у ролни
Натрон папир дезенирани у ролни 70г, димензија 

100x400цм, 1/1, Штауфен или одговарајуће
ролна  32

14
Натур папир у ролни са мотивом 

утиснутог лишћа 

Натур папир ручно рађени у ролни, 27г, димензија 

150x70цм, мотив утиснутог лишћа, 1/1, Штауфен или 

одговарајуће

ролна  32

15 Креативни папир бреговани
Креативни папир ручно рађени – 3Д бреговани, 60г, 

димензије 56x78цм, мотив срца или беле раде, 1/1, 

Штауфен или одговарајуће

комад 32

16 Пвц крепери,сет 3/1
Пвц алатка за фалтање папира, сет 3/1 ( 3 различита мотива 

– ромб, талас и ребро),мин.дужина ваљка за фалтање 10цм, 

ЦВР или одговарајуће

сет 32

17 Гумене четкице , сет 9/1 
9 гумених четкица‐наставака за прстиће ;пречник напрстка 

1,50 цм,укупна дужина напрстка са четкицом 5 цм ,ЦВР или 

одговарајући

сет 32

18
Ролери пвц са сунђерастим ваљком са 

мотивима за групне радове, сет 3/1

3 ролера за бојење са пвц дрском и ваљком од сунђера; 

дужина сунђера 7,5цм, пречник 4цм; сет 3/1(различити  

мотиви) ,ЦВР или одговарајући

сет 32

19 Палета четвртаста за све врсте ролера
Пвц палета за ролере,четвртаста са две кадице ,дим.палете 

22X32цм ,ЦВР или одговарајући
комад 32

20 Пвц четке џамбо ,сет 4/1

4 Пвц џамбо четке за гваш технику ,са пвц дршком кружног 

облика и влакнима различитих гумених ,сунђерастих и 

мрежастих форми ;мин.дужина четкице 13цм,а ширина 

дршке у најширем делу 5цм,Center enterprises или 

одговарајуће

сет 32

21 Пвц четке џамбо , сет 4/1

4 Пвц џамбо четке за бојење,са пвц дршком кружног 

облика и влакнима различитих гумених и сунђерастих 

форме,мин.дужина цеткице 13цм,а ширина дршке у 

најширем делу 5цм,Center enterprises или одговарајуће

сет 32

22 Пвц печати осећања , сет 10/1

Пвц округли печати са гумираним основама различитих 

облика за отискивање – тема осећања,сет од 10 различитих 

печата;пречник печата 7,30цм,Center enterprises или 

одговарајуће

сет 32
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23 Пвц округли ролери , сет 3/1

Пвц ролери округли са мотивима за бојење и моделирање 

,сет од 3 ролера различитих мотива (свемир,цветићи и 

срца),мин.пречник ваљка 4.50цм,а дужина 8,50цм,са 

ергономском дршком погодном за мале шаке,Center 

enterprises или одговарајуће

сет 32

24 Пвц печати текстуре , сет 6/1

Пвц печати са различитим шарама за постизање ефекта 

различитих текстура,сет од 6 различих печата,дим.печата 

6х6х3 цм,Center enterprises или одговарајуће

сет 32

25 Пвц оклагије за бојење , сет 4/1
4 пвц  оклагије са 3Д рељефом за бојење , дужина оклагије 

мин. 21,50 цм,а пречник мин.5 цм, сет 4/1 ( 4 различита 

мотива)

сет 32

26 Самолепљива украсна бордура, сет 3/1
Украсна самолепљива бордура чипка , сет 3/1 (3 траке по 

1м дужине, различитих дезена И ширине), 100% вискоза,  

Фолиа или одговарајуће

сет 32

27 Конфете за декорацију, сет 10/1
Глитер конфете 10/1,сет од 10 епрувета са глитер 

конфетама у 10 различитих боја  и 90г лепка у пвц флашици 

са дозером,Фолиа или одговарајуће

сет 32

28 Перлице за декорацију , сет 10/1

Деко стаклене перлице 10/1,сет од 10 епрувета са 

стакленим перлицама у 10 различитих боја  и 90г лепка у 

пвц флашици са дозером,Фолиа или одговарајуће

сет 32

29 Лепак за 3Д радове

Лепак у коцкицама 3Д обострани вишенаменски за 

причвршћивање папира, постера и сл. ‐ једна табла 0,5мм 

400 коцкица и једна табла од 1мм од 400 коцкица,Фолиа 

или одговарајући

паковање 32

30 Гумирани папир фротир , сет 6/1
Гумирани папир фротир дим.20x29цм, 6/1 ( 6 различитих 

боја у сету) са текстуром фротира са једне стране а наличје 

гумено, Фолиа или одговарајући

сет 32

31 Гумирани папир глитер , сет 5/1
Гумирани самолепљиви папир са глитером дим.20x29цм, 

дебљине 2мм, 5/1 ( 5 различитих боја у сету) ,Фолиа или 

одговарајући

сет 32

32 Хоби филц 20х30цм, сет 10/1
Хоби филц ,150г, дим.20x30цм, монохроматски ,сет 10/1 ( у 

5 нијанси исте боје ,по 2 комада од нијансе)Фолиа или 

одговарајући

сет 32

33 Картон ембосинг Б2, сет 10/1 – руже
Картон ембосинг ,Б2, дим.50х70 цм, 220г, мотив руже, 10/1 

(5 листа различитих боја по 2 комада),Фолиа или 

одговарајуће

сет 32

34 Картон ембосинг Б2, сет 10/1 – срца
Картон ембосинг ,Б2, дим.50х70 цм, 220г, мотив срца, 10/1 

(5 листа различитих боја по 2 комада),Фолиа или 

одговарајуће

сет 32

35 Украсне трачице , сет 36/1

Украсне самолепљиве трачице од пиринчаног папира,36 

трачица  у дисплеју (18 различитих мотива) ; дужина сваке 

траке је 10м,а ширина 15мм,Фолиа или одговарајуће

сет 32
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36
Штанц  за израду украса декорација и 

апликација,сет 3/1

3 пвц алатке за перфорирање папира ( 3 различита мотива 

),мин.дим.алатке 6,30х3,80х4,90 цм, Фолиа или 

одговарајуће

сет 32

37
Сисал А4 за израду украса декорација и 

апликација

Сисал у табли 135г, за израду украса декорација и 

апликација, сет од 5 табли различитих боја, димензија табле 

23х33цм, Фолиа или одговарајуће

сет 32

38 Декоративни блок за креативне радове

Декоративни блок за креативне радове, димензија 

24х34цм; 26 листа у 13 мотива ( од сваког мотива по један 

лист картона од 270г  и по један лист папира од 80г), Фолиа 

или одговарајуће

блок 32

39 Декоративни блок за креативне радове

Декоративни блок за креативне радове, димензија 

24х34цм; 26 листа у 13 мотива грађевинског материјала( од 

сваког мотива по један лист картона од 270г  и по један лист 

папира од 80г), Фолиа или одговарајуће

блок 32

40 Декоративни блок за креативне радове
Декоративни блок картона од 270г за креативне радове, 

димензија 24х34цм; 20 листа различитих дезена, Фолиа или 

одговарајуће

блок 32

41 Декоративни блок за креативне радове

Декоративни блок за креативне радове, димензија 

24х34цм; 30 листа у више различитих мотива и различитих 

грамажа(по 10 листа од 270г, 130г и од 80г), Фолиа или 

одговарајуће

блок 32

42 Декоративни блок за креативне радове
Декоративни блок папира од 150г за креативне радове, 

димензије А4, 12 листа различитих мотива украшених 

глитером, Фолиа или одговарајуће

блок 32

43 Глитер лепак 1/6
Двобојни глитер лепак сет ,6/1( 6 тубица од 10,50мл , 6 

различитих боја ,свака туба спирално прошарана другом 

бојом)

паковање 60

У цену производа је урачунат превоз до објеката наручиоца. 

Понуђачи су обавезни да на отварање понуда донесу узорке за све понуђене производе.

Сваки узорак треба да буде обележен бројем из обрасца структуре цене. Понуђач је дужан да достави списак свих предатих узорака у два

примерка. Наручилац ће потписати оба и задржатУкупна вредност добара без ПДВ ___________________________________________

закљученом уговору мора у свему да одговара достављеним узорцима, у противном понуђач ће бити у обавези да је замени одоговарајућом,

 а наручилац задржава право да раскине уговор уУкупна вредност добара са ПДВ_____________________________________________

Наручилац задржава право да, након закључења уговора, понуђачу достави списак објеката у коме ће се вршити испорука добара

Потпис овлашћеног лица

М.П.   

______________________ 44



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДР СИМА МИЛОШЕВИЋ  Образац бр.1а
ЗЕМУН, Ул. Капетана Радича Петровића бр26

Јавна набавка  ОПД  4/2014‐ добра ‐ ‐материјал за образовање за 2014/2015.г.
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. 7‐ МАТЕРИЈАЛ ЗА СПОРТ

ред 

бр.
НАЗИВ АРТИКЛА БЛИЖИ ОПИС

ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ
КОЛИЧИНА

ПОЈЕДИНАЧНА 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ

УКУПНА ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ

1

ОДБОЈКАШКА ЛОПТА 

Одбојкашка лопта за децу предшколског узраста, 

величина 5, уникатни дизајн од 8 панела,вештачка 

кожа, независни заштитни омот од микрофибера, 

тежина максимално 260гр, Микаса, Вилсон или 

одговарајуће

ком 40

2
ритмичка лопта 

Ритмичка лопта од меке двослојне гуме , Ф17 цм, 

тежина макс.280 грама у разним јарким бојама
ком 200

3
Пумпа за лопте

Ручна пумпа за лопте са два наставка‐игле за дување
ком 30

4

ОДБОЈКАШКА ЛОПТА 

Одбојкашка лопта,величина 5,израђена од врхунског 

композитног полиуретана(вештачке коже),унутрашњост 

од  два слоја текстила,обим:65‐67 цм,тежина 

максимално 260гр,(официјална тежина и 

величина),Winner или одговарајуће

ком 40

5
Комплет атлетских и гимнастичких 

реквизита

ПВЦ комплет атлетских и гимнастичких реквизита 115 

елемената; Комплет садржи:
сет 4

ПВЦ штуле за ходање пар, пречника основе минимум 

13,5цм а висине минимум 12цм
12

ПВЦ купе са перфорацијама за формирање полигона, 

висина купе 35цм
12

ПВЦ Палице дужине 50цм 8
ПВЦ Палице дужине 60цм 8
ПВЦ Палице дужине 80цм 8
ПВЦ Обручеве пљоснате пречника 40цм 8
ПВЦ Обручеве пљоснате пречника 50цм 8
ПВЦ Обручеве пљоснате пречника 60цм 8
ПВЦ Обручеве пљоснате пречника 70цм 8
ПВЦ Обручеве пљоснате пречника 80цм 8 45   
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ПВЦ Постоље за обручеве и палице – цигла димензија 

12x24x6цм х
24

ПВЦ чепове за постоље цигле, паковање 1
Пвц спојнице (8 за обручеве И 16 за палице) за 

формирање полигона, паковање 
2

6 Гимнастички обручеви ПВЦ Обруч пљоснати пречника 40цм kom 50
7 Гимнастички обручеви ПВЦ Обруч пљоснати пречника 50цм kom 50
8 Гимнастички обручеви ПВЦ Обруч пљоснати пречника 60цм kom 50
9 Комплет за стони тенис Комплет садржи: сет 30

Мрежицy за стони тенис црну,са једноставним 

композитним држачима са навојем‐затезање увртањем 
1

Лоптице за стони тенис пречника приближно 40мм 10

Рекет за тренинг стоног тениса; материјал гума споља, 

1,5мм сунђер, дрвена дршка 125г 

2

10
Дебели канап за навлачење

Конопац за надвлачење фи 2цм, дужина 6м, памучни 
kom 30

УКУПНО
У цену производа је урачунат превоз до објеката наручиоца. 

Понуђачи су обавезни да на отварање понуда донесу узорке за све понуђене производе.

Сваки узорак треба да буде обележен бројем из обрасца структуре цене. Понуђач је дужан да достави списак свих предатих узорака у два

примерка. Наручилац ће потписати оба и задржати један ради враћања узорака након избора најповољније понуде. Роба испоручена по

закљученом уговору мора у свему да одговара достављеним узорцима, у противном понуђач ће бити у обавези да је замени одоговарајућом,

 а наручилац задржава право да раскине уговор уколико понуђач не испоручи робу истоветну  са узорцима. 

Наручилац задржава право да, након закључења уговора, понуђачу достави списак објеката у коме ће се вршити испорука добара

Укупна вредност добара без ПДВ ___________________________________________

Укупна вредност добара са ПДВ_____________________________________________

М.П.    Потпис овлашћеног лица

______________________
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    Образац бр.3 
Партија бр. _______ 

М О Д Е Л   У Г О В О Р А  
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

2. ________________________________________
___________________________ кога заступа 
директор _______________________________ 
  (у даљем тексту: Продавац) 

Предмет уговора 
Члан 1. 

Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора купопродаја  материјала за 
образовање 2014. годину, (у даљем тексту: добра). 
Врста, количина  и цене добара из става 1. овог члана, утврђене су према  усвојенoj 
Понуди Продавца бр. ___________ од __. ___. 2014. године, чији је саставни део образац 
структуре цене и које заједно чине саставни део овог Уговора. 

Период реализације Уговора је од дана закључења Уговора до коначне испоруке 
уговорених добара, а најдуже до 28.02.2015. године. 

Цена  
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 превозом и испоруком у магацинске просторе купца без  ПДВ-
а износи ___________________ динара 
(словима:_________________________________________________________  динара). 

Укупна вредност добара са превозом и испоруком у магацинске просторе наручиоца са 
ПДВ-ом износи _________________________ динара (словима: 
____________________________________________________________________). 

У укупну вредност су урачунати трошкови испоруке које чине транспортни трошкови са 
истоваром у магацин купца. 

Члан 3. 
Цене из понуде и обрасца структуре цене се не могу мењати у периоду важења уговора. 

1. Предшколска установа „Др Сима Милошевић“,
Земун, Радича Петровића бр. 26, коју заступа
директор Јасмина Боуали Станојковић
  (у даљем тексту:Купац ) 
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Квалитет 
Члан 4. 

По квалитету добра морају да испуњавају услове из техничких спецификација и важећих 
прописа који регулишу исправност и квалитет добара.  

Испорука  

Члан 5. 

Продавац се обавезује да изврши испоруку добара на адресe којe одреди купац. 
Продавац се обавезује да половину уговорених добара испоручи у року од седам дана од 
дана закључења уговора, а другу половину до краја јануара 2015.г. 

 Квалитет и квантитет добара 
Члан 7. 

Квантитативна и квалитативна контрола испоручених добара, вршиће се приликом  
испоруке у  просторијама купца. Сва испоручена добра треба да буду истоветна са 
понуђеним узорцима.  
Утврђивање количине-квантитативни пријем, врши се  бројањем,  и појединачним 
прегледом сваког паковања. Пријем добара се врши потписивањем отпремнице од стране 
купца. 
Ако испоручена добра нису уговорене количине и квалитета Купац је дужан сачини 
писмени приговор у облику записника и одмах без одлагања да исти  достави Продавцу.  
Уколико представник Купца, приликом квантитативног и квалитативног пријема добара 
утврди да испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, овлашћен је да одбије 
пријем добара, уз обавезу да без одлагања, писменим путем обавести Продавца и захтева 
нову испоруку добара уговорене количине и квалитета. Продавац је обавезан да у 
најкраћем могућем року изврши нову испоруку. 
Евентуалне неусаглашености у погледу количине, неисправности, оштећења и других 
недостатака по записницима, Продавац и Купац ће непосредно решавати. 

Члан 8. 

Продавац не одговара за скривене недостатке робе који се покажу пошто протекне 6 
месеци од предаје робе Купцу. 

Члан 9. 
У случају да Продавац оспори записник у делу који се односи на квалитет, Продавац и 
Купац су сагласни да се провера и утврђивање квалитета робе повери овлашћеној 
организацији за ове послове као трећем лицу. 
Трошкове провере квалитета сносиће уговорна страна која није у праву. 

Члан 10. 
Купац и Продавац су сагласни да ће налаз и мишљење овлашћене организације из члана 
10. бити коначно за решење спора.
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Члан 11. 
Ако постоји приговор на квалитет или квантитет робе у смислу овог уговора, неоспорни 
део фактуре Купац је дужан да плати на начин и у року који је предвиђен овим уговором 
( члан 13) , а оспорени део одмах након решења приговора о квалитету или квантитету 
робе. 

Средства финансијског обезбеђења 
Члан 12. 

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 „Др Сима 
Милошевић“ Земун, за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора (са 
ПДВ-ом), са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 
извршење посла.  

Рок и начин плаћања 
Члан 13. 

Купац се обавезује да врши плаћање испоручених добара, и то у року од 45 дана од дана 
када је  примио фактуру, на рачун Продавца број____________, који се води код  
____________ _____________ банке. 

Завршне одредбе 
Члан 14. 

Измене Уговора важиће само уколико су сачињене у писменој форми, уз обострану 
сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен анекс Уговора. 

Члан 15. 
Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани 
Уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима.  

Члан 16. 
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове који проистекну из Уговора 
решавати споразумно. 
У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне 
да ће за њихово решавање бити надлежан Привредни суд у Београду. 

Члан 17. 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка  од којих свака уговорна страна 
задржава по 2 (два) примерка. 

ЗА   ПРОДАВЦА      ЗА   КУПЦА 
      Директор            Директор 

______________________      Јасмина Боуали Станојковић 
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ДУЖНИК:_______________________________________________________________ (назив и 
адреса) 
МБ: _____________________________________ 
ПИБ: ____________________________________ 
ТЕКУЋИ РАЧУНИ  И НАЗИВ БАНАКА 
:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:  
__________________________________________________________________ 
(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) 
ИЗДАЈЕ 

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО  
- за корисника бланко сопствене менице- 

КОРИСНИК: Предшколска установа «Др Сима Милошевић» Земун, ул. Радича Петровића бр. 26, (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 број ОП 4/2014 добра – материјал за образовање и спорт за 2014/2015, за партију 
____________________________________________________________________ (унети назив и број партије). 

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. 

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. (минимум 30 дана од дана јавног 
отварања понуда). 

_________________________________     МП
___________________________________ 
         (место и датум)    ( потпис одговорног лица) 

*У  случају да понуђач подноси понуду за више партија за сваку од њих попуњава примерак овог обрасца; 

      ** 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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 ПАРТИЈА БР.__________               Образац бр. 4 

Овлашћење за попуну менице – Менично писмо 

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



   ПАРТИЈА БР.________             

  Образац бр. 5 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – СОПСТВЕНЕ БЛАНКО 
МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ОП 4/2014 
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ ЗА 2014/2015 

ПОНУЂАЧ : _________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико моја понуда буде
оцењена као најповољнија у поступку јавне набавке бр. ОП 4/2014 –добра-материјал за образовање и
спорт за 2014/2015 за потребе предшколске установе „Др Сима Милошевић“ из Земуна, за партију
____________________________________________________________________ (уписати
назив и број партије) у року од 10 дана од дана закључења уговора доставити сопствену бланко
меницу, за добро извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, доказом
о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице
насловљеним на предшколску установу „Др Сима Милошевић“, Земун, са клаузулама „без протеста“,
у износу од 10% од вредности уговора, са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за
коначно извршење набавке у целости, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних
обавеза; 

Потпис одговорног лица понуђача 

       МП        ____________________________

*У  случају да понуђач подноси понуду за више партија за сваку од њих попуњава примерак овог обрасца; 
** 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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Партија бр.__________ 

Oбразац 6 

ЈАВНА НАБАВКА бр. ОП 4/2014 
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ ЗА 2014/2015 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач: 
_______________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам приликом 
састављања понуде у поступку јавне набавке бр. ОП 4/2014 –добра – материјал за 
образовање и спорт  за   2014/2015   годину   за   потребе  предшколске   установе   „Др 
Сима Милошевић“ из Земуна, за партију 
_______________________________________________________________ (навести назив 
и број партије), поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине. 

 Потпис одговорног лица 
 М.П. 

____________________________ 

*У  случају да понуђач подноси понуду за више партија за сваку од њих попуњава примерак овог обрасца; 
 ** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац попуњавају, потписују и оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача. 
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ЈАВНА НАБАВКА бр. ОП 4/2014 
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ ЗА 2014/2015 

ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам у поступку јавне 
набавке бр. ОП 4/2014 –добра – материјал за образовање и спорт за 2014/2015. годину за 
потребе предшколске установе „Др Сима Милошевић“ из Земуна, имао следеће трошкове: 

Врста трошкова Износ трошкова 

Прибављање средства финансијског 
обезбеђења: 

________________________________________  

________________________________________ 

_______________________________________ 

(навести врсту средстава финансијског обезбеђења са 
називом и бројем партије на коју се односи) 

______________________________

______________________________

______________________________

  (навести износ припадајућих 
трошкова) 

Понуђач: 
_______________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове 
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди  и доставио доказ о извршеној уплати трошкова. 

 М.П    Потпис одговорног лица   понуђача:  
  _______________________________  

*Овај образац не представља обавезну садржину понуде **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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ЈАВНА НАБАВКА бр. ОП 4/2014 
МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ ЗА 2014/2015 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Понуђач: 
_______________________________________________________________________ 

(назив и адреса понуђача) 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду за 
јавну набавку бр. ОП 4/2014 добра – материјал за образовање и спорт за 2014/2015  за 
партију ______________________________________________________________________ 
(уписати назив и број партије) за потребе предшколске установе „Др Сима Милошевић“ 
из Земуна, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 

Потпис одговорног лица 
  М.П. 

____________________________ 

*У  случају да понуђач подноси понуду за више партија за сваку од њих попуњава примерак овог обрасца; 
  ** У случају подношења заједничке понуде, наведени образац попуњава, потписујe и оверава носилац посла 
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