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

и 68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 

86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, бр. 1-404-583/1, и 

Решења о образовању комисије, бр. 1-404-583/2, наручилац је припремио 

 

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара - Набавка материјала за 

образовање, културу и спорт бр. ЈН  03/2017.   
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Укупан број страна: 45 

 

*Напомена: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну конкурсну документацију детаљно проучите 

и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења, потребно је да се 

благовремено обратите Наручиоцу. Заитересована лица дужна су да прате Портал Јавних 

набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, 

допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. 

став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да 

све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и на својој 

интернет страници. У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац 

ће, додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде објавити на порталу 

Jавних набавки и на својој интернет страници 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ   

 

(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца 
 Наручилац: Предшколска установа „Сунце“ Горњи  Милановац 

ПИБ: 100889777 

Матични број: 07177232 

Рачун: 840-130661-25  

Адреса: Вука Караџића број 4, 32300 Горњи Милановац 

Телефон: 032/712-363; телефон/факс: 032/720-551 

Интернет страница: www.pusuncegm.org 

е-mail: pusuncegm@gmail.com 

 

(2) Врста поступка јавне набавке  (напомена да се спроводи  отворени поступак) 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке 

 

(3) Предмет јавне набавке (добра, услуге или радови) 

Предмет јавне набавке је набавка  добара. 

(4) Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног 

споразума. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

(5) Контакт (лице или служба) 

 Захтев за тражењем информација или појашњења шаље се Наручиоцу: 

- поштом, на адресу Предшколска установа „Сунце“ улица Вука Караџића број 4, 32300 

Горњи Милановац, са назнаком за Службу јавних набавки или путем факса 032/720-

551, или 

- на e-mail адресу pusuncegm@gmail.com до истека радног времена наручиоца, тј. до  

15:30 часова радним даном (понедељак – петак).  

 Захтев за тражење додатних информација или појашњења који је стигао после истека 

радног времена наручиоца, тј. после 15:30 часова, сматраће се да је примљен наредног дана. 

 Комуникација телефонским путем није дозвољена. 

 

I-1  Предмет јавне набавке 

 

(1) Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

Предмет јавне набавке је набавка  добара  –   Набавка материјала за образовање, културу и 

спорт 

 

Назив и ознака из општег речника набавке   је  шифра:  

37520000 играчке 

  
 

 

I-2  Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и 

ознака из општег речника набавке 

Јавна набавка  није обликована у више партија 

mailto:pusuncegm@gmail.com
mailto:pusuncegm@gmail.com
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II  ВРСТА,  КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА  
 

 

 

Ред.бр. АРТИКАЛ Количина 

1 

Паковање дрвених перлица које садржи 30 
елемената,у 5 боја,5 различитих облика 5 
пертли.Дим.елемента: 3x2,5 цм.Погодно за развој 
фине моторике,серијацију,класификацију,низање... 6 

2 

Геометријски дугмићи са пертлицама - сет садржи 90 

пластичних елемената, у 6 различтих облика (круг, квадрат, 

троугао, петоугао, осмоугао и ромбоид) у 8 везица у 4 боје. 

Паковање у пвц тегли. Димензије тегле 19 х 14 цм. 12 

3 

Конструктор бамбучи - који чине пластични савитљиви 

штапићи различитих дужина који се повезују по 

хоризонтали, вертикали и кружно уз помоћ крстастих 

везица. Паковање у пластичној провидној гајби са 

поклопцем и ручком. Димензије гајбе 26 х 18 cm, h=13 cm. 

Димензија елемента 20 cm. Сет садржи 400 елемената. 12 

4 

Мултиспајајући конструктор од глатке пластике.Сет чине 

разнобојне коцке дим.2х2цм и допунски делови(полукружни 

и троугласти)које се могу спајати са свих страна у свим 

правцима.Сет садржи 400 пцс. 12 

5 

Конструктор сет садржи 72 гумене 3Д фигуре домаћих 

и дивљих животиња дим.6x6 цм са јасно осликаним 

ликовима. Паковано у ПВЦ гајбици са поклопцем и 

ручком. Конструктор је погодан за развој фине 

моторике, за сортирање, класификацију, говорне и 

тактилне вежбе. 12 

6 

Геометријке карике-сет од 60 карика/спајалица у 3 

геом.облика-квадрат,круг и троугао у 4 боје.Паковање у 

пластичној провидној тегли са поклопцем и 

ручком.Дим.тег.х=18,8 О=13,8,Дим.ел.5,5-6,5цм. 12 

7 

Конструктор гумени јежасте структуре у неколико 

различитих облика-троугао,квадрат,штап,јежасти точкови 

108 елеманата.Дим.пак.21х131,х=24цм.Паковање у кофици 

са пластичним поклопцем. 6 

8 

3д пуззле блок - конструктор од специјалног гумираног 

материјала. Делови се могу уклапати са свих страна и 

комбиновати у 2д и 3д облике. Паковање садржи 504 

елемента димензија коф. H=20цм. 30 

9 

Математички баланс на сталку.Сет се састоји од пвц баланс 

носача са бројевима,сталком за одлагање и математичких 

плоча за комбиновање. Деца уз помоћ баланса упознају 

основе сабирања и одузимања. Тачним решењем задатка 

схватају шта је равнотежа, а коришћењем и комбиновањем 

различитих бројева долазе до истог резултата.  

Дим.66х7х8цм. 6 
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10 

Волумен сет- сет од 17 различитих посуда у форми 

геометријских облика, израђених од провидне пластике са 

поклопцима.Дим:x=10,5цм. 6 

11 

Комплет склопивих обручева садржи 6 склопивих прстенова 

у 3 боје за формирање Веновог 

дијаграма,скупа/подскупа,сортирање и 

упоређивање.Дим:50цм 6 

12 

Едукативна игра са слагалицом за развој перцептивних 

способности.Сет садржи сат са казаљкама,24 картице. 

Такође презентује основне дневне активности, навике, 

обавезе како би се уочио распоред тих активности у току 

дана и њихов временски редослед чиме ће деца лакше 

научити да гледају на сат. Дим.кутије:30х7,х=30цм 24 

13 

Едукативно-друштвена игра за слагање логичке 

релације.Игра садржи 10 троделних слагалица. Дим.сваке 

слагалице је 19x9 цм, паковано у кутији.  Дим.паковања: 

34х5цм. 6 

14 

По систему спајања 
парова,класификацијом,елиминацијoм и логичким 
закључивањем, игра којом се стичу нова искуства и 
знања.Комплет се може користити и у играма 
асоцијације и меморије.Дим ел. 8.5x8.5 цм. 
Дим.паковања:26,5x19x5 цм. 6 

15 

Комплет који садржи 6 дрвених оклагија са 6 различтих 

текстура за моделовање. Омогућавају креирање великог 

броја различитих шаблона од глине или пластелина. 

Израђене од висококвалитетног дрвета. Димензије оклагије - 

дужина 18 цм. 12 

16 

ОРФОВ ИНСТРУМЕНТАРИЈ-сет у пвц торби који 

садржи дрвене даире са 4 звончића,пар дрвених 

кастањети,дрвене звончиће са 5 прапораца,пар дрвених 

звечки,триангл,и два пара дрвених 

удараљки.Дим.пак.30х21х7,5цм 6 

17 

Ролеркостер сто-са неправилно распоређеним жичаним 

путањама и дрвеним перлицама које се по њима возе и 

нижу.Дим.О=38,х=68цм 6 

18 

КОЦКА У КОЦКИ- тема: БРОЈ, СКУП, РЕЧ. Сет 

садржи 6 елемената. Сваки елемент - коцка је осликан 

са 5 страна мотивима: број, реч, појмови као што су 

воће, поврће, саобраћај, животиње... Дим.највећег 

ел.је:11x11 х11цм.Дим.најмањег ел.је:5x5 х5цм. 6 

19 

Друштвена игра Екологика - игра садржи 4 табле на којима 

су представљени негативни појмови; 32 картице са 

позитивним појмовима и 4 пузле са ликом насмејане земље. 

Димензије паковања 34 х 5  x=26 цм. 6 

20 

Слагалица пуззла која упознајуе децу са Соларним 

системом,како и када је настао,ко му припада.Сет садржи 

204 елемента од који се формира слика димензије 

47х33цм.Дим.пак.25х38х5цм 12 

21 
Дидактичка игра на тему људских чула.Сeт садржи 5 табли и 

32 карте и 5 слагалица.Дим.пак.34х5 х=26цм 12 

22 

Сет који садржи: 36 крупних делова (блокови-
коцке,точкови) ,израђени од висококвалитетне 
пластике за грађење различитих 6 
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конструкција,скривалица,кућица,превозних средстава.. 

23 

Колица на 3 нивоа, димензија: 45x30x50цм .Средњи 

ниво се може померати и подесити на одговарајуће, 

различите висине. У сету се налазе и судићи и прибор 

за игру куварице - шерпице, бокал, прибор за 

ручавање, тањири... 6 

24 

Пластични кофер са судићима за 4 особе: шољице, 

тањирићи, кашике, виљушке, ножићи, шерпице, кутијице. 

Димензије 25 х 12 х=20цм. 6 

25 

Комплет који садржи реално приказано воће и поврће 
са аутентичним облицима и бојама. Фигуре воћа и 
поврћа су израђене од квалитетне пластике, изливене 
у датим бојама које су самим тим постојане и не 
скидају се. Дим:36x16 цм. 6 

26 

Логички блокови - сет садржи 60 делова у 5 различитих 
геометријских облика, 3 боје, 2 величине и 2 дебљине и 
пвц кутија као постоље за сортирање и чување делова. 
Димензије кутије 31 х 22 х 4 цм. 6 

27 
Додатни елементи за боцкалицу ситни-сет од 160 боцкалица 

две различите врсте округле и четвртасте. 6 

28 
Крупни елементи за боцкалицу, у две величине – сет 

садржи 60 ком 6 

29 

Пертлање животиње-сет садржи 9 рупичастих рељефних  

пвц фигура животиња у 3 облика(меда,пас,патка), у три боје 

и 27 разнобојних пертлица за пертлање.Дим.фиг.од 14 до 

19цм. 6 

30 

Гумени конструктор другарство-сет садржи 50 гумених ел.у 

облику људских фигура 7х5цм и дебљине 1цм,у 5 

различитих боја.Систем повезивања је преко ребрастих 

гумираних завршетака које има свака фигура.Паковање у 

пластичној гајбици дим.26х18 х=13цм 12 

31 
Синте коцке у кофици. Сет садржи 401 елемент, 19 

различитих врста стиних коцки. Димензије  коцке 1,4-10цм. 12 

32 

Дидактичка игра-словарчић букварчић-сет садржи 7 табли 

од тврдог,пластифицираног картона са задацима на тему 

слова,речи и реченица и 106 осликаних картица за решавање 

тих задатака.Комплет обухвата 5 таматских 

игара.Дим.кутије 38х5;х=25цм 6 

33 

Игра садржи 4 ЛОТО табле и 24 ЛОТО картице којима 

су представљени елементи: друмско-шинског 

саобраћаја,авиосаобраћаја,речно-поморског саобраћаја 

и наменска возила.У игри учествује 2-4 

играча.Дим:26x26цм 6 

34 

Дрвена слагалица-учимо изразе лица која садржи 4 дрвене 

табле са 6 израза лица и 24 дрвене плочице 

5х5цм.Дим.пак.22,5х20х5цм. 12 

35 

Човече не љути се-израђен од укориченог картона.Мапа за 

игру дим.32х32цм двострана-са једне стране за 4,а са друге 

стране за 6 играча.Дим.пак.33х23х4цм. 6 
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36 

Глобус – умањени модел Земље на коме су приказани 

сви континенти, државе, градови, мора и океани; 

чврста конструкција, на стабилном постољу. Дим 32цм 6 

37 

Комплет спортских реквизита за ритмичку гимнастику и 

атлетику - садржи: 4 купе са 12 рупа х=30 цм, 4 гимнастичке 

лопте од 280 грама, два пара чуњева 155грама, 4 пара 

штапова, 20 спојница, 4 блока држача за обручеве и 

штапове, 4 паковања од 4 кантице ходалице, 4 атлетска 

штапа од 1метар, 1 паковање од 4 конопца дужине 2,5метра, 

4 обруча од 30 цм, 4 обурча од 40 цм, 4 обруча од 50 цм, 4 

обруча од 60 цм, 8 сунђерастих лопти о=70 цм и 4 

сунђерасте лопте 200 мм. 6 

38 

Гимнастичка провлачилица - за полигонске препреке и 

задатке: провлачење испод препрека, прескакање, пузање, 

убацивање лопте. Сет садржи 8 купастих база и 4 полу лучне 

препреке у 4 боје. 6 

39 

Сет садржи 14 печата са отисцима различитих 

геометријских облика. Печати имају велике дршке у 4 

боје које омогућавају да их деца лакше држе и баратају 

њима. Погодни за индивидуални и за рад у групи. 12 

40 

Мултифункционална лутка беба са оделцетом и 
додацима за игру: ноша,портикла и флашица. Лутка 
има функције да пије воду и пишки. 
Дим.пак.40х46,5х11цм 6 

41 

Весела беба се приликом голицања гласно смеје. Плаче када 

се угаси светло, а када се упали каже мама и тата. Тело лутке 

је мекано, а глава, руке и ноге су од гуме. Дим: х48 цм 6 

42 

Изузетно лагана колица од тврде пластике високог сјаја са 

заштитним појасом.Висок положај дршке обезбеђује 

правилно држање детета. Дим: 36x27.5 висина 48 цм 12 

43 

Лопте за скакање намењене су за развој моторних 

способности, развој осећаја за равнотежу и 

превентивно-корективну гимнастику. Израђене од 

квалитене, двослојне гуме, издржљиве, не мењају свој 

облик. Обим: 50 цм. 12 

44 

Интерактивна подлога за игру са осликаним мотивима 

града, а који се међусобно лако уклапају. Елементи се 

умећу у равне плоче или 3Д формације формирајући 

при том 3Д виртуелни град погодан за разне игре 

аутићима, фигурама и сл. Дим. Ел.32x32x1 цм 6 

45 

Паковање садржи 12 пластичних шишарки у 3 

величине и 16 боја и 36 разнобојних пертлица. 

Дим.најмање шишарке: 6x4,5 цм, највеће 9x5,2 цм. 

Шишарке су направљене од глатке, заобљене и 

савитљиве пластике. Погодне за вежбе моторике, 

пертлања, координације покрета око - рука, тактилне 

вежбе... 6 

46 

Сет садржи калупе у облику принцеза на које се умећу 

перлице. Паковање садржи преко 1000 перлица 

различитих боја. Дим. паковања: 20х15х2 цм 6 
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47 

Гумени конструктор у облику шрафића са жљебовима-сет 

садржи 60 гумених делова у 4 различите боје.Паковање у 

пластичној тегли са поклопецем и 

ручком.Дим.х=19цм.Дим.еле.4х4цм 6 

48 

Конструктор јежасте структуре израђен од гуме у више 

облика(троугао,квадрат,штап,јежасти 

точкови).Паковање у пвц коферу за руцком.Садржи: 

210ел. Димензије:35x28x13цм 6 

49 

Мемо питалице - сет садржи 24 картице, 12 са основним и 12 

са додатним информацијама на тему занимања људи. 

(укупно 12 парова) Димeнзије 26 х 9 х 5 цм. 6 

50 
Велики дрвени печати-сет од 4 велика дрвена печата за 

моделовање са 4 различита отиска.Дим.печ.о5,5цмх р11цм. 6 

51 
Дрвена кула од воћа-сет садржи 48 дрвених фигура воћа.12 

табли са задацима и коцкицу.Дим.16х31х16цм 6 

52 

Мекани конструктор у геометријским облицима.Материјал 

сунђер-гума дебљине 4 цм.Боја елемената 

натур.Дим.најв.дела 4х4цм,а највећ.8х16цм.Паковање 120 

елем.у пвц ранцу. 6 

53 

Сет садржи 14 великих, транспарентних печата са 

отисцима фигура возила различитих категорија. 

Печати имају велике дршке у 4 боје. Идеални за рад у 

групи. 12 

54 

ДАСКА ЗА ПЕГЛАЊЕ са мотивима принцезе.Сет садржи 
даску за пеглање, пеглу, офингер и 
штипаљке.Димензије:70x25x47цм 6 

55 

Тело лутке је мекано,а глава,руке и ноге су израђени од 

квалитетне гуме. Лутка плаче када јој се извади цуцла 

из уста и смеје се притиском на десну руку. У сету се 

добија и цуцла за лутку.Висина лутке - 38cm 6 

56 

Математичка играоница-друштвена игра која садржи 9 

табли,76 двостраних картица са сликама бројева и 

појмова.Састоји се од 8 математичких игара:живота у 

простору,упознајмо бројеве,од мањег ка 

већем,додавање,одузимање,једнако,облици у 

простору,играјмо се бројева.Дим.38х5,х=25цм 6 

57 
Дрвене магнетне фигуре у облику саобраћајних 

средстава.Паковање у дрвеној кутији са 20 елем.Дим.ел.8цм. 6 

58 

Баланс вага израђена од пластике.Сет садржи две посуде за 

лакше сортирање и мерење чврстих и течних 

материјала.Дим:52цм х=25цм 6 

59 

Комплет садржи: бокал са поклопцем, шерпе са 

поклопцима, сет за ручавање за четири особе: тањире, 

виљушке, кашике, ножиће ... 12 

60 

3Д комплет који садржи конструктивне крстасте рупичасте 

елементе минималних димензија 8 х 5 х 1.5 цм, фигуре 

домаћих животиња (мин 4), човечуљака, оградица, 

боцкалице у две димензије и зупчанике/вртуљке са базом. 

Мин 188 елемената. Материјал мекана, савитљива пластика, 

основних боја. Паковање у пластичној кутији, са поклопцем 

и ручком 6 

61 
Гумене лутке са косом, израђене од квалитетне, мекане 

гуме, са различитим изразима лица и одевним 6 
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комбинацијама. h=17cm 

62 

Мој први конструктор - слагалица, глодалица, 

низалица. Садржи 42 анатомски обликоване карике 

које се лако уклапају са свих страна, подижући 

самопоуздање детета при слагању. За развој фине 

моторике, координације покрета или грицкање и 

глодање у најранијем узрасту детета. Предвиђено за 

узраст 0 - 3 год. 6 

63 

Крупне коцке произведене су од врхунске, атестиране 
пластике која је омекшана тако да се делови лако 
склапају и расклапају пружајући деци самопоуздање 
при грађењу. Паковање од 71 ком у гајби са 
поклопцем. Дим:34x24x22цм. 12 

64 

Мемо питалице - сет садржи 24 картице, 12 са основним и 12 

са додатним информацијама на тему домаће животиње и 

њихови младунци. (укупно 12 парова) Димензије 26 х 9 х 5 

цм 6 

65 

Комплет садржи фугуре воћа и поврћа у аутентичним 

облицима и бојама; Комплет упознаје децу са 

визуелним карактеристикама воћа и поврћа, односом 

величина,скуповима и сл. Воће и поврће се добија у 

сету са корпицом са дршком. Дим: 31x24x12 цm 6 

66 

Двослојна дрвена уметаљка са два нивоа задатака на тему 

"младунци дивљих животиња"-на месту где се умеће 

правилан облик,стоји и слика појма који се повезује са делом 

који се умеће.Дим.22х22х1цм. 6 

67 

Двослојна дрвена уметаљка са два нивоа задатака на тему 

"младунци домаћих животиња"-на месту где се умеће 

правилан облик,стоји и слика појма који се повезује са делом 

који се умеће.Дим.22х22х1цм. 6 

68 

Дрвена слагалица пузла обуци меду.-сет садржи пуззле за 

комбиновање и слагање различитих израза 

лица,расположења о одевних комбинација 

медведића.Дим.13х14х4цм. 6 

69 

Веома квалитетни аутомобили 

обрађени,компактни,при ударцу или паду не ломе се 

што је веома битно за малу децу. Дим.производа 

17x9x9 цм. Дим.паковања: висина=20 цм,38x34 цм 6 

70 

Веселе фигуре животиња које се крећу уз помоћ 

даљинског управљача. Израђене од квалитетне 

пластике, постојаних су боја. Животиње се крећу 

напред и назад, мрдају главом, поседују звучне ефекте. 

Дим.16x25x13 цм 6 

71 

Тактилна уметаљка на дрвеној бази-игра за развој чула 

додира и распознавање различитих материјала и 

површина.10 различитих текстура,10 тактилних кругова за 

уметање.Дим.28х11 цм х=3,5цм 6 

72 

Сет алата у пластичном коферу, са дршком. Паковање 

садржи: чекић,клешта,тестеру,шрафцигер,пластичне 

клинове и лајсну за шрафљење. Дим.кофера.25х12х20цм. 6 

 

Напомена: За артикле под редним бројевима 8., 19. и 56. обавезно достављање узорака! 
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III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  И ПЛАНОВИ 

 

 

 

 

 

За ову набавку не постоји техничка документација и планови. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

И  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Право учешћа у поступку јавне набавке има свако заинтересовано лице које имa 

интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци. 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75.  Закона о јавним набавкама. 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да испуњава додатне услове за учешће 

у поступку јавне набавке у складу са чланом 76.  Закона о јавним набавкама на начин 

одређен у конкурсној документацији. 

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

надлежних органа. 

 

1.1.  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке сходно члану 75. Закона о 

јавним набавкама 

 

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

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

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

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

дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) Закона); 

4)       понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

 1.2.  Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке сходно члану 76. Закона о 

јавним набавкама 

 

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

учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 76. Закона и то: 

1)  Финансијски капацитет: да у последњих 6 месеци који претходе месецу у ком је 

објављен позив за подношење понуда није био у блокади 

   2)Понуђач је дужан да уз понуду достави узорке за следеће артикле/ производе (укупно 3 

артикал): 

Ред.бр. АРТИКАЛ 

8 

3д пуззле блок - конструктор од специјалног гумираног материјала. Делови се могу уклапати са 

свих страна и комбиновати у 2д и 3д облике. Паковање садржи 504 елемента димензија коф. 

H=20цм. 
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19 

Друштвена игра Екологика - игра садржи 4 табле на којима су представљени негативни појмови; 

32 картице са позитивним појмовима и 4 пузле са ликом насмејане земље. Димензије паковања 34 

х 5  x=26 цм. 

56 

Математичка играоница-друштвена игра која садржи 9 табли,76 двостраних картица са сликама 

бројева и појмова.Састоји се од 8 математичких игара:живота у простору,упознајмо бројеве,од 

мањег ка већем,додавање,одузимање,једнако,облици у простору,играјмо се 

бројева.Дим.38х5,х=25цм 

 

 

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

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

 

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

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно 

 

 

   2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

  IV. 2.1.  Доказивање испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке 

из члана 75. Закона   ( обухватају обе партије) 

             

Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 

чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном 

и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75.  Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 

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

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

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

 

IV. 2.2.  Доказивање испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 

из члана 76. Закона на начин одређен у конкурсној документацији. 

 

1.Услов: да понуђач располаже са неопходним финансијском  капацитетом: 

-доказ: документ Народне банке Србије о броју дана неликвидности. 

 
     2.Доказивање додатног услова у погледу достављања узорака производа 

 
Понуђач је дужан да узорке достави најкасније на дан отварања понуда, до времена које 
је означено као рок за достављање понуда, на адресу на коју се подносе  понуде за ову 
јавну набавку. 
Узорци морају бити упаковани  у затворену и запечаћену кутију.  
Сваки достављени узорак мора бити обележен редним бројем позиције из Обрасца 
понуде.  
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Узорци понуђача који буде изабран као најповољнији и са којим буде закључен уговор, 
ради контроле квалитета биће задржан до испуњења уговора. Остали понуђачи, своје 
узорке могу преузети у просторијама наручиоца, на адреси:  Предшколска установа 

„Сунце“ Горњи  Милановац, Вука Караџића број 4, 32300 Горњи Миланова (уз овлашћење 
потписано од стране одговорног лица понуђача), након доношења Одлуке у вези са 
овом јавном набавком, односно након протека рока за подношење Захтева за заштиту 
права.  
Понуђач је дужан да достави  у три истоветна примерка – Спецификацију 
достављених  узорака, у којима ће бити садржан назив узорка и редни број позиције из 
Обрасца понуде, и то на следећи начин:  
• једна Спецификација достављених  узорака, причвршћена (залепљена) на кутију 
(пакет); 
• друга Спецификација достављених узорака треба да буде у кутији са узорцима ; 
• трећа Спецификација достављених узорака је за понуђача и она ће приликом пријема 
 узорака, бити потписана од стране наручиоца (реверс) ради каснијег враћања 
достављених 
узорака.  
Понуда  уз коју нису достављени сви тражени и на одговарајући начин обележени 
узорци биће одбијена.  
Уколико достављени узорци нису захтеваних техничких карактеристика, понуда 
ће бити одбијена.  
 

Уколико понуду подноси група понуђача, овлашћени представник групе понуђача –

носилац посла потписује и оверава образац изјаве чиме потврђује да сваки понуђач из групе 

понуђача испуњава услове из тачке 1) до 4). 

 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, овлашћени представник 

понуђача потписује и оверава образац изјаве чиме потврђује да понуђач и подизвођач 

испуњавају услове из тачке 1) до 4). 

 

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

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

појединих доказа о испуњености услова. 

 

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

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

као неприхватљиву. 

 

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

страницама надлежних органа. 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен 

Законом о јавним набавкама или конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди 

интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

 

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

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

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

документује на прописани начин. 
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Споразум групе понуђача 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обавезно је достављање  споразума 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке који су дефинисани овом конкурсном 

документацијом. 
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.  

 

 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће 

извршити доделу уговора на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који  је  понудио 

дужи рок плаћања. 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 

путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 

датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне 

понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 

ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све 

те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив 

буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом 

поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  

- чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 

7) Образац изјаве о достављању средства обезбеђења 
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VI -1   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 

1)Понуда бр. ___________  од  ___________  2017. године, за јавну набавку добара: Набавка 

материјала за образовање, културу и спорт, редни број ЈНМВ   03/2017 

                              
Општи подаци о понуђачу: 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број  (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Телефон/факс  
Електронска адреса  (e-mail):  
Број рачуна понуђача и назив банке:  

 
2) Понуду дајем:          (заокружити) 

       а) самостално                           б) заједничка понуда                                    в) са 
подизвођачем 

 
Општи подаци о члану групе понуђача: 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број члана групе понуђача  

Порески идентификациони број  (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Телефон/факс  
Електронска адреса  (e-mail):  
Број рачуна члана групе понуђача и назив 
банке: 

 

 
Општи подаци о члану групе понуђача: 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број члана групе понуђача  

Порески идентификациони број  (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Телефон/факс  
Електронска адреса  (e-mail):  
Број рачуна члана групе понуђача и назив 
банке: 
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Општи подаци о подизвођачу: 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број подизвођача  

Порески идентификациони број  (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Телефон/факс  
Електронска адреса  (e-mail):  
Број рачуна подизвођача и назив банке:  

 
Општи подаци о подизвођачу: 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра 

 

Адреса седишта  

Матични број подизвођача  

Порески идентификациони број  (ПИБ)  

Име особе за контакт  

Телефон/факс  
Електронска адреса  (e-mail):  
Број рачуна подизвођача и назив банке:  

 

3) Рок важења понуде 

Рок важења понуде износи _____ дана од дана отварања понуда. (не  краћи од 30 дана од 

дана отварања понуда) 
 

4) Укупна цена   
Цена износи  ____________________________   динара, без ПДВ-а. 
Цена износи  ____________________________   динара, са ПДВ-ом. 
 

5) Остали подаци (рок  испоруке добара, рок и услови плаћања) 

         Рок испоруке предметних добара је ______ дана од дана  закључења уговора 

(поменути рок не може бити дужи од 10  дана од дана закључења уговора). 

*Авансно плаћање није дозвољено. 

*Плаћање испоручених добара ће се извршити у року од ______ дана од дана предаје 

рачуна, а по извршеној испоруци (рок не сме бити дужи од 45 дана) 

 

6) Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као 

и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача  

За извршење набавке ангажујемо  _______   ( _______________) подизвођача  (уписати број 

подизвођача) који ће извршити _________% набавке. 

Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:   

____________________________________________________________________________ 
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Напомена:  Уколико понуђач ангажује више подизвођача или у заједничкој понуди има више 

чланова групе понуђача табелу ,,Општи подаци о члану групе понуђача» и табелу ,,Општи 

подаци о подизвођачу» копирати и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у 

заједничкој понуди. 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу ,,Општи подаци о понуђачу“ 

попуниће носилац посла а  табелу ,,Општи подаци о члану групе понуђача» попуниће 

чланови групе понуђача. 

 

 

 

Место_______________________              М. П.    Потпис овлашћеног лица  

Датум ______________________ 
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VI –2  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА  

 

 

Предмет набавке: Набавка материјала за образовање, културу и спорт 

 

Red. 
br. ARTIKAL Kol. 

Јед.цена 
без пдв-
а 

Јед.цена 
са пдв-
ом 

Укупна 
цена 
без 
пдв-а 

Укупна 
цена 
са пдв-
ом 

1 

Pakovanje drvenih perlica koje sadrži 30 

elemenata,u 5 boja,5 različitih oblika 5 

pertli.Dim.elementa: 3x2,5 cm.Pogodno za 

razvoj fine 

motorike,serijaciju,klasifikaciju,nizanje... 6 

    

2 

Geometrijski dugmići sa pertlicama - set sadrži 

90 plastičnih elemenata, u 6 različtih oblika 

(krug, kvadrat, trougao, petougao, osmougao i 

romboid) u 8 vezica u 4 boje. Pakovanje u pvc 

tegli. Dimenzije tegle 19 h 14 cm. 12 

    

3 

Konstruktor bambuči - koji čine plastični 

savitljivi štapići različitih dužina koji se 

povezuju po horizontali, vertikali i kružno uz 

pomoć krstastih vezica. Pakovanje u plastičnoj 

providnoj gajbi sa poklopcem i ručkom. 

Dimenzije gajbe 26 h 18 cm, h=13 cm. 

Dimenzija elementa 20 cm. Set sadrži 400 

elemenata. 12 

    

4 

Multispajajući konstruktor od glatke 

plastike.Set čine raznobojne kocke dim.2h2cm 

i dopunski delovi(polukružni i trouglasti)koje 

se mogu spajati sa svih strana u svim 

pravcima.Set sadrži 400 pcs. 12 

    

5 

Konstruktor set sadrži 72 gumene 3D figure 

domaćih i divljih životinja dim.6x6 cm sa 

jasno oslikanim likovima. Pakovano u PVC 

gajbici sa poklopcem i ručkom. Konstruktor je 

pogodan za razvoj fine motorike, za sortiranje, 

klasifikaciju, govorne i taktilne vežbe. 12 

    

6 

Geometrijke karike-set od 60 karika/spajalica u 

3 geom.oblika-kvadrat,krug i trougao u 4 

boje.Pakovanje u plastičnoj providnoj tegli sa 

poklopcem i ručkom.Dim.teg.h=18,8 

O=13,8,Dim.el.5,5-6,5cm. 12 

    

7 

Konstruktor gumeni ježaste strukture u 

nekoliko različitih oblika-

trougao,kvadrat,štap,ježasti točkovi 108 

elemanata.Dim.pak.21h131,h=24cm.Pakovanje 6 
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u kofici sa plastičnim poklopcem. 

8 

3d puzzle blok - konstruktor od specijalnog 

gumiranog materijala. Delovi se mogu uklapati 

sa svih strana i kombinovati u 2d i 3d oblike. 

Pakovanje sadrži 504 elementa dimenzija kof. 

H=20cm. 30 

    

9 

Matematički balans na stalku.Set se sastoji od 

pvc balans nosača sa brojevima,stalkom za 

odlaganje i matematičkih ploča za 

kombinovanje. Deca uz pomoć balansa 

upoznaju osnove sabiranja i oduzimanja. 

Tačnim rešenjem zadatka shvataju šta je 

ravnoteža, a korišćenjem i kombinovanjem 

različitih brojeva dolaze do istog rezultata.  

Dim.66h7h8cm. 6 

    

10 

Volumen set- set od 17 različitih posuda u 

formi geometrijskih oblika, izrađenih od 

providne plastike sa 

poklopcima.Dim:x=10,5cm. 6 

    

11 

Komplet sklopivih obručeva sadrži 6 sklopivih 

prstenova u 3 boje za formiranje Venovog 

dijagrama,skupa/podskupa,sortiranje i 

upoređivanje.Dim:50cm 6 

    

12 

Edukativna igra sa slagalicom za razvoj 

perceptivnih sposobnosti.Set sadrži sat sa 

kazaljkama,24 kartice. Takođe prezentuje 

osnovne dnevne aktivnosti, navike, obaveze 

kako bi se uočio raspored tih aktivnosti u toku 

dana i njihov vremenski redosled čime će deca 

lakše naučiti da gledaju na sat. 

Dim.kutije:30h7,h=30cm 24 

    

13 

Edukativno-društvena igra za slaganje logičke 

relacije.Igra sadrži 10 trodelnih slagalica. 

Dim.svake slagalice je 19x9 cm, pakovano u 

kutiji.  Dim.pakovanja: 34h5cm. 6 

    

14 

Po sistemu spajanja 

parova,klasifikacijom,eliminacijom i logičkim 

zaključivanjem, igra kojom se stiču nova 

iskustva i znanja.Komplet se može koristiti i u 

igrama asocijacije i memorije.Dim el. 8.5x8.5 

cm. Dim.pakovanja:26,5x19x5 cm. 6 

    

15 

Komplet koji sadrži 6 drvenih oklagija sa 6 

različtih tekstura za modelovanje. 

Omogućavaju kreiranje velikog broja različitih 

šablona od gline ili plastelina. Izrađene od 12 
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visokokvalitetnog drveta. Dimenzije oklagije - 

dužina 18 cm. 

16 

ORFOV INSTRUMENTARIJ-set u pvc torbi 

koji sadrži drvene daire sa 4 zvončića,par 

drvenih kastanjeti,drvene zvončiće sa 5 

praporaca,par drvenih zvečki,triangl,i dva para 

drvenih udaraljki.Dim.pak.30h21h7,5cm 6 

    

17 

Rolerkoster sto-sa nepravilno raspoređenim 

žičanim putanjama i drvenim perlicama koje se 

po njima voze i nižu.Dim.O=38,h=68cm 6 

    

18 

KOCKA U KOCKI- tema: BROJ, SKUP, 

REČ. Set sadrži 6 elemenata. Svaki element - 

kocka je oslikan sa 5 strana motivima: broj, 

reč, pojmovi kao što su voće, povrće, 

saobraćaj, životinje... Dim.najvećeg 

el.je:11x11 h11cm.Dim.najmanjeg el.je:5x5 

h5cm. 6 

    

19 

Društvena igra Ekologika - igra sadrži 4 table 

na kojima su predstavljeni negativni pojmovi; 

32 kartice sa pozitivnim pojmovima i 4 puzle 

sa likom nasmejane zemlje. Dimenzije 

pakovanja 34 h 5  x=26 cm. 6 

    

20 

Slagalica puzzla koja upoznajue decu sa 

Solarnim sistemom,kako i kada je nastao,ko 

mu pripada.Set sadrži 204 elementa od koji se 

formira slika dimenzije 

47h33cm.Dim.pak.25h38h5cm 12 

    

21 

Didaktička igra na temu ljudskih čula.Set 

sadrži 5 tabli i 32 karte i 5 

slagalica.Dim.pak.34h5 h=26cm 12 

    

22 

Set koji sadrži: 36 krupnih delova (blokovi-

kocke,točkovi) ,izrađeni od visokokvalitetne 

plastike za građenje različitih 

konstrukcija,skrivalica,kućica,prevoznih 

sredstava.. 6 

    

23 

Kolica na 3 nivoa, dimenzija: 45x30x50cm 

.Srednji nivo se može pomerati i podesiti na 

odgovarajuće, različite visine. U setu se nalaze 

i sudići i pribor za igru kuvarice - šerpice, 

bokal, pribor za ručavanje, tanjiri... 6 

    

24 

Plastični kofer sa sudićima za 4 osobe: šoljice, 

tanjirići, kašike, viljuške, nožići, šerpice, 

kutijice. Dimenzije 25 h 12 h=20cm. 6 
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25 

Komplet koji sadrži realno prikazano voće i 

povrće sa autentičnim oblicima i bojama. 

Figure voća i povrća su izrađene od kvalitetne 

plastike, izlivene u datim bojama koje su 

samim tim postojane i ne skidaju se. 

Dim:36x16 cm. 6 

    

26 

Logički blokovi - set sadrži 60 delova u 5 

različitih geometrijskih oblika, 3 boje, 2 

veličine i 2 debljine i pvc kutija kao postolje za 

sortiranje i čuvanje delova. Dimenzije kutije 

31 h 22 h 4 cm. 6 

    

27 

Dodatni elementi za bockalicu sitni-set od 160 

bockalica dve različite vrste okrugle i 

četvrtaste. 6 

    

28 

Krupni elementi za bockalicu, u dve veličine – 

set sadrži 60 kom 6 

    

29 

Pertlanje životinje-set sadrži 9 rupičastih 

reljefnih  pvc figura životinja u 3 

oblika(meda,pas,patka), u tri boje i 27 

raznobojnih pertlica za pertlanje.Dim.fig.od 14 

do 19cm. 6 

    

30 

Gumeni konstruktor drugarstvo-set sadrži 50 

gumenih el.u obliku ljudskih figura 7h5cm i 

debljine 1cm,u 5 različitih boja.Sistem 

povezivanja je preko rebrastih gumiranih 

završetaka koje ima svaka figura.Pakovanje u 

plastičnoj gajbici dim.26h18 h=13cm 12 

    

31 

Sinte kocke u kofici. Set sadrži 401 element, 

19 različitih vrsta stinih kocki. Dimenzije  

kocke 1,4-10cm. 12 

    

32 

Didaktička igra-slovarčić bukvarčić-set sadrži 

7 tabli od tvrdog,plastificiranog kartona sa 

zadacima na temu slova,reči i rečenica i 106 

oslikanih kartica za rešavanje tih 

zadataka.Komplet obuhvata 5 tamatskih 

igara.Dim.kutije 38h5;h=25cm 6 

    

33 

Igra sadrži 4 LOTO table i 24 LOTO kartice 

kojima su predstavljeni elementi: drumsko-

šinskog saobraćaja,aviosaobraćaja,rečno-

pomorskog saobraćaja i namenska vozila.U 

igri učestvuje 2-4 igrača.Dim:26x26cm 6 

    

34 

Drvena slagalica-učimo izraze lica koja sadrži 

4 drvene table sa 6 izraza lica i 24 drvene 

pločice 5h5cm.Dim.pak.22,5h20h5cm. 12 

    

35 

Čoveče ne ljuti se-izrađen od ukoričenog 

kartona.Mapa za igru dim.32h32cm dvostrana-

sa jedne strane za 4,a sa druge strane za 6 

igrača.Dim.pak.33h23h4cm. 6 
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36 

Globus – umanjeni model Zemlje na kome su 

prikazani svi kontinenti, države, gradovi, mora 

i okeani; čvrsta konstrukcija, na stabilnom 

postolju. Dim 32cm 6 

    

37 

Komplet sportskih rekvizita za ritmičku 

gimnastiku i atletiku - sadrži: 4 kupe sa 12 

rupa h=30 cm, 4 gimnastičke lopte od 280 

grama, dva para čunjeva 155grama, 4 para 

štapova, 20 spojnica, 4 bloka držača za 

obručeve i štapove, 4 pakovanja od 4 kantice 

hodalice, 4 atletska štapa od 1metar, 1 

pakovanje od 4 konopca dužine 2,5metra, 4 

obruča od 30 cm, 4 oburča od 40 cm, 4 obruča 

od 50 cm, 4 obruča od 60 cm, 8 sunđerastih 

lopti o=70 cm i 4 sunđeraste lopte 200 mm. 6 

    

38 

Gimnastička provlačilica - za poligonske 

prepreke i zadatke: provlačenje ispod prepreka, 

preskakanje, puzanje, ubacivanje lopte. Set 

sadrži 8 kupastih baza i 4 polu lučne prepreke 

u 4 boje. 6 

    

39 

Set sadrži 14 pečata sa otiscima različitih 

geometrijskih oblika. Pečati imaju velike drške 

u 4 boje koje omogućavaju da ih deca lakše 

drže i barataju njima. Pogodni za individualni i 

za rad u grupi. 12 

    

40 

Multifunkcionalna lutka beba sa odelcetom i 

dodacima za igru: noša,portikla i flašica. Lutka 

ima funkcije da pije vodu i piški. 

Dim.pak.40h46,5h11cm 6 

    

41 

Vesela beba se prilikom golicanja glasno 

smeje. Plače kada se ugasi svetlo, a kada se 

upali kaže mama i tata. Telo lutke je mekano, a 

glava, ruke i noge su od gume. Dim: h48 cm 6 

    

42 

Izuzetno lagana kolica od tvrde plastike 

visokog sjaja sa zaštitnim pojasom.Visok 

položaj drške obezbeđuje pravilno držanje 

deteta. Dim: 36x27.5 visina 48 cm 12 

    

43 

Lopte za skakanje namenjene su za razvoj 

motornih sposobnosti, razvoj osećaja za 

ravnotežu i preventivno-korektivnu 

gimnastiku. Izrađene od kvalitene, dvoslojne 

gume, izdržljive, ne menjaju svoj oblik. Obim: 

50 cm. 12 

    

44 

Interaktivna podloga za igru sa oslikanim 

motivima grada, a koji se međusobno lako 

uklapaju. Elementi se umeću u ravne ploče ili 

3D formacije formirajući pri tom 3D virtuelni 

grad pogodan za razne igre autićima, figurama 6 
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i sl. Dim. El.32x32x1 cm 

45 

Pakovanje sadrži 12 plastičnih šišarki u 3 

veličine i 16 boja i 36 raznobojnih pertlica. 

Dim.najmanje šišarke: 6x4,5 cm, najveće 

9x5,2 cm. Šišarke su napravljene od glatke, 

zaobljene i savitljive plastike. Pogodne za 

vežbe motorike, pertlanja, koordinacije pokreta 

oko - ruka, taktilne vežbe... 6 

    

46 

Set sadrži kalupe u obliku princeza na koje se 

umeću perlice. Pakovanje sadrži preko 1000 

perlica različitih boja. Dim. pakovanja: 

20h15h2 cm 6 

    

47 

Gumeni konstruktor u obliku šrafića sa 

žljebovima-set sadrži 60 gumenih delova u 4 

različite boje.Pakovanje u plastičnoj tegli sa 

poklopecem i 

ručkom.Dim.h=19cm.Dim.ele.4h4cm 6 

    

48 

Konstruktor ježaste strukture izrađen od gume 

u više oblika(trougao,kvadrat,štap,ježasti 

točkovi).Pakovanje u pvc koferu za 

ruckom.Sadrži: 210el. Dimenzije:35x28x13cm 6 

    

49 

Memo pitalice - set sadrži 24 kartice, 12 sa 

osnovnim i 12 sa dodatnim informacijama na 

temu zanimanja ljudi. (ukupno 12 parova) 

Dimenzije 26 h 9 h 5 cm. 6 

    

50 

Veliki drveni pečati-set od 4 velika drvena 

pečata za modelovanje sa 4 različita 

otiska.Dim.peč.o5,5cmh r11cm. 6 

    

51 

Drvena kula od voća-set sadrži 48 drvenih 

figura voća.12 tabli sa zadacima i 

kockicu.Dim.16h31h16cm 6 

    

52 

Mekani konstruktor u geometrijskim 

oblicima.Materijal sunđer-guma debljine 4 

cm.Boja elemenata natur.Dim.najv.dela 

4h4cm,a najveć.8h16cm.Pakovanje 120 elem.u 

pvc rancu. 6 

    

53 

Set sadrži 14 velikih, transparentnih pečata sa 

otiscima figura vozila različitih kategorija. 

Pečati imaju velike drške u 4 boje. Idealni za 

rad u grupi. 12 

    

54 

DASKA ZA PEGLANJE sa motivima 

princeze.Set sadrži dasku za peglanje, peglu, 

ofinger i štipaljke.Dimenzije:70x25x47cm 6 
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55 

Telo lutke je mekano,a glava,ruke i noge su 

izrađeni od kvalitetne gume. Lutka plače kada 

joj se izvadi cucla iz usta i smeje se pritiskom 

na desnu ruku. U setu se dobija i cucla za 

lutku.Visina lutke - 38cm 6 

    

56 

Matematička igraonica-društvena igra koja 

sadrži 9 tabli,76 dvostranih kartica sa slikama 

brojeva i pojmova.Sastoji se od 8 

matematičkih igara:života u 

prostoru,upoznajmo brojeve,od manjeg ka 

većem,dodavanje,oduzimanje,jednako,oblici u 

prostoru,igrajmo se brojeva.Dim.38h5,h=25cm 6 

    

57 

Drvene magnetne figure u obliku saobraćajnih 

sredstava.Pakovanje u drvenoj kutiji sa 20 

elem.Dim.el.8cm. 6 

    

58 

Balans vaga izrađena od plastike.Set sadrži dve 

posude za lakše sortiranje i merenje čvrstih i 

tečnih materijala.Dim:52cm h=25cm 6 

    

59 

Komplet sadrži: bokal sa poklopcem, šerpe sa 

poklopcima, set za ručavanje za četiri osobe: 

tanjire, viljuške, kašike, nožiće ... 12 

    

60 

3D komplet koji sadrži konstruktivne krstaste 

rupičaste elemente minimalnih dimenzija 8 h 5 

h 1.5 cm, figure domaćih životinja (min 4), 

čovečuljaka, ogradica, bockalice u dve 

dimenzije i zupčanike/vrtuljke sa bazom. Min 

188 elemenata. Materijal mekana, savitljiva 

plastika, osnovnih boja. Pakovanje u plastičnoj 

kutiji, sa poklopcem i ručkom 6 

    

61 

Gumene lutke sa kosom, izrađene od 

kvalitetne, mekane gume, sa različitim 

izrazima lica i odevnim kombinacijama. 

h=17cm 6 

    

62 

Moj prvi konstruktor - slagalica, glodalica, 

nizalica. Sadrži 42 anatomski oblikovane 

karike koje se lako uklapaju sa svih strana, 

podižući samopouzdanje deteta pri slaganju. 

Za razvoj fine motorike, koordinacije pokreta 

ili grickanje i glodanje u najranijem uzrastu 

deteta. Predviđeno za uzrast 0 - 3 god. 6 

    

63 

Krupne kocke proizvedene su od vrhunske, 

atestirane plastike koja je omekšana tako da se 

delovi lako sklapaju i rasklapaju pružajući deci 

samopouzdanje pri građenju. Pakovanje od 71 

kom u gajbi sa poklopcem. Dim:34x24x22cm. 12 

    

64 

Memo pitalice - set sadrži 24 kartice, 12 sa 

osnovnim i 12 sa dodatnim informacijama na 

temu domaće životinje i njihovi mladunci. 6 
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(ukupno 12 parova) Dimenzije 26 h 9 h 5 cm 

65 

Komplet sadrži fugure voća i povrća u 

autentičnim oblicima i bojama; Komplet 

upoznaje decu sa vizuelnim karakteristikama 

voća i povrća, odnosom veličina,skupovima i 

sl. Voće i povrće se dobija u setu sa korpicom 

sa drškom. Dim: 31x24x12 cm 6 

    

66 

Dvoslojna drvena umetaljka sa dva nivoa 

zadataka na temu "mladunci divljih životinja"-

na mestu gde se umeće pravilan oblik,stoji i 

slika pojma koji se povezuje sa delom koji se 

umeće.Dim.22h22h1cm. 6 

    

67 

Dvoslojna drvena umetaljka sa dva nivoa 

zadataka na temu "mladunci domaćih 

životinja"-na mestu gde se umeće pravilan 

oblik,stoji i slika pojma koji se povezuje sa 

delom koji se umeće.Dim.22h22h1cm. 6 

    

68 

Drvena slagalica puzla obuci medu.-set sadrži 

puzzle za kombinovanje i slaganje različitih 

izraza lica,raspoloženja o odevnih kombinacija 

medvedića.Dim.13h14h4cm. 6 

    

69 

Veoma kvalitetni automobili 

obrađeni,kompaktni,pri udarcu ili padu ne 

lome se što je veoma bitno za malu decu. 

Dim.proizvoda 17x9x9 cm. Dim.pakovanja: 

visina=20 cm,38x34 cm 6 

    

70 

Vesele figure životinja koje se kreću uz pomoć 

daljinskog upravljača. Izrađene od kvalitetne 

plastike, postojanih su boja. Životinje se kreću 

napred i nazad, mrdaju glavom, poseduju 

zvučne efekte. Dim.16x25x13 cm 6 

    

71 

Taktilna umetaljka na drvenoj bazi-igra za 

razvoj čula dodira i raspoznavanje različitih 

materijala i površina.10 različitih tekstura,10 

taktilnih krugova za umetanje.Dim.28h11 cm 

h=3,5cm 6 

    

72 

Set alata u plastičnom koferu, sa drškom. 

Pakovanje sadrži: 

čekić,klešta,testeru,šrafciger,plastične klinove i 

lajsnu za šrafljenje. Dim.kofera.25h12h20cm. 6 

    

          

   

    

   

    

 

Za artikle pod rednim brojevima 8., 19. i 56. 

obavezno dostavljanje uzoraka! 
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Понуђачи су у обавези да упишу јединичну цену  без пдв-а, јединичну цену  са  пдв-ом, 

укупну цену без пдв-а и укупну цену са пдв-ом. 

 

 

 

 

Место_______________________              М. П.    Потпис овлашћеног лица  

Датум ______________________ 
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VI –3  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

поднете за јавну набавку бр. 03/2017 – Набавка материјала за образовање, културу и спорт 

 

У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка 

или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 

трошкови прибављања средства обезбеђења. 

 

ПОНУЂАЧ______________________________________________________________________ 

 

Ред. 

Бр. 

 

Врста трошкова 

 

Износ 

без ПДВ-а 

Износ 

са ПДВ-ом 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Укупни трошкови припреме понуде 

 

 

 

 

Напомена: У складу са чланом 88 ЗЈН –а: 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде. 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 

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

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре и 

друге релевантне доказе 

 

 

 

 

Место_______________________              М. П.    Потпис овлашћеног лица  

Датум ______________________ 
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VI –4  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

поднете за јавну набавку бр. 03/2017 – Набавка материјала за образовање, културу и спорт , 

наручиоца   Предшколска установа „Сунце“ Горњи  Милановац 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски заступник 

понуђача дајем следећу: 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

ПОНУЂАЧ, ________________________________________________________________ , 

 

из _____________________________  , адреса _____________________________________ , 

 

Овом изјавом потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима 

или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Место_______________________              М. П.    Потпис овлашћеног лица  

Датум ______________________ 
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VI – 5 ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 

Под пуном материјалном, моралном  и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 

дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач _______________________________________из _________________________, 

ул.___________________________, са матичним бројем_______________, ПИБ 

_______________, испуњава обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за учешће 

у поступку јавне набавке услуга  ЈНМВ  бр. 03/2017 Набавка материјала за образовање, 

културу и спорт наручиоца   Предшколска установа „Сунце“ Горњи  Милановац, прописане 

чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012) и то: 

 

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

75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 

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

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

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

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

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

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

1. тач. 4) Закона); 

 

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

које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази 

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

 

  

Место_______________________              М. П.    Потпис овлашћеног лица  

Датум ______________________ 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, овлашћени представник групе понуђача –носилац 

посла овом изјавом потврђује да сваки понуђач из групе понуђача испуњава услове из тачке 1 

до 4. 

 

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, овлашћени представник 

понуђача овом изјавом потврђује да понуђач и подизвођач испуњавају услове из тачке 1 до 4. 
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VI –6   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке добара - Набавка материјала за образовање, културу и 

спорт  број 03/2017 испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

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

територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

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

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 

јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI –7   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

 

 

 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦE 

 

 

 

Овом изјавом, под кривичном и материјалном одговорношћу, неопозиво изјављујемо да ћемо, 

уколико будемо изабрани као најповољнији понуђач у поступку јавне набавке бр.03/2017  

Набавка материјала за образовање, културу и спорт у тренутку закључења уговора доставити 

наручиоцу: 

 

- за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности 30 дана дуже од  рока за доставу добара; 

Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписано од стране одговорног 

лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних банака. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 

изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од 

пословне банке изабраног понуђача. 

Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених меница са 

меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона депонованих потписа као и 

копију  захтева за регистрацију меница овереног од стране пословне банке понуђача. 

Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико понуђач не извршaва  

своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

 

 

 

 

Место_______________________              М. П.    Потпис овлашћеног лица  

Датум ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII – МОДЕЛ УГОВОРА 
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УГОВОР О ИСПОРУЦИ ДОБАРА 
 

1. Предшколске установе „Сунце“  Горњи Милановац, ул. Вука Караџића број 4, МБ 

07177232, ПИБ 100998777, кога заступа Владимир Драгојловић, директор (у даљем тексту  

Наручилац). 

2. __________________________ из _____________________, улица _________________ 

МБ ______________ ПИБ ______________, кога заступа ___________________________ ( у 

даљем тексту: Добављач) 

 

 Подизвођачи:  

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

 Група понуђача - Заједнички понуђачи: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Уговорне стране констатују: 

- Да је Наручилац на основу члана 39 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 

број124/2012,68/15 – у даљем тексту ЗЈН) спровео поступак јавне набавке мале вредности, 

јавне набавке добара - Набавка материјала за образовање, културу и спорт, број набавке ---

03/2017 за потребе Предшколске установе „Сунце“;  

- Да је Добављач дана ________ поднео понуду деловодни број ________ од 

_______________године (понуђач уписује свој заводни број и датум), која је заведена код 

Наручиоца под бројем___________ од _______________ године (понуђач не попуњава овај 

податак, која се сматра саставним делом овог уговора.) 

-Да понуда Испоручилац у потпуности одговара техничким карактеристикама из конкурсне 

документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора. 

- Да је Наручилац на основу понуде Испоручиоца број________од_________ и Одлуке о 

додели уговора деловодни број _______ од _____________ године (понуђач не попуњава овај 

податак) изабрао Добављача за испоруку добара захтеваних у конкурсној документацији. 

  
           Члан 1.       

 

Предмет  овог  уговора  је  куповина  материјала за образовање, културу и спорт а према 

спецификацији и техничким условима из конкурсне документације ЈНМВ 03/2017, у свему 

према усвојеној Понуди добављача  бр.  _____од  ____ .2016. године која је саставни део овог 

Уговора.  

  
                                                                                              Члан 2. 

Укупна цена за добра из члана 1. овог уговора износи _________________ динара без ПДВ, 

односно __________ динара  са обрачунатим ПДВ-ом.  

Цена за сваки појединачни артикал из спецификације добара исказане су као јединичне цене 

по артиклима у Обрасцу структуре цена -  која чини саставни део овог уговора.  

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати све до коначне реализације уговора. 
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Сви трошкови транспорта, истовара робе до наручиоца као и трошкови монтаже  добара  

падају на терет испоручиоца.  

Наручилац  се обавезује да ће испоручену робу платити у року од 45 дана од дана  испоруке  

робе, потписивања записника о примопредају робе  и испостављања фактуре са пратећом 

документацијом.  

 

Члан 3. 

Добаљач   се  обавезује  да  добра   која су   предмет  уговора  испоручи  у просторије 

Наручиоца , на адреси:  ПУ“Сунце“ Горњи Милановац, ул.Вука Караџића бр.4 

 

 

                        Члан 4. 

Испоручилац се обавезује да ће наручену робу испоручити у року од _____ *дана од дана 

потписивања уговора. 

*Понуђач уписује број дана који је навео у обрасцу понуде-образац бр.2. 

Испоручена роба мора задовољавати све прописане услове квалитета и мора бити 
упакована у одговарајућу амбалажу. 
Добављач  је дужан да испоруку добара изврши у складу са важећим стандардима 
квалитета и  здравствене  исправности.  
Добављач је дужан  да  приликом испоруке добара достави наручиоцу Решење о 
здравственој исправности и квалитету производа за артикле чије је порекло из увоза а 
које издаје Министарство здравља Републике Србије, Сектор за санитарни надзор и 
јавно здравље, Одељење граничне санитарне инспекције.  

 
За  артикале домаћег порекла, , добављач је у обавези да достави Решење о здравственој 
исправности и квалитету производа које издаје Министарство здравља Републике 
Србије, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, или издато од надлежних органа 
или установа које се баве испитивањем квалитета у Републици Србији.  
 

 

Члан 5. 

Примопредају  предметних добара  извршиће  Комисија  састављена  од представника 

Наручиоца   и Добављача. 

Сви евентуални приговори на квалитет, количине и сл., одмах се констатују Записником по 

примопредаји  у присуству представника Добављача , док се роба која не одговара уговореној 

не преузима. 

 

 

 

 

 

 

                                     

Члан 7. 

Добављач се  обавезује  да  добра  која  су  предмет  овог  уговора испоручи у исправном 

стању и уговореног квалитета. 
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Уколико се приликом испоруке утврди да испоручена добра нису у свему у складу са 

одредбама става 1. овог члана, Добављач  ће бити дужан да иста врати о свом трошку и  у  

року  од  три  дана, достави   добра уговореног  квалитета  и  програма у исправном стању. 

 

 

 

Члан 8. 

Уговорне стране су одговорне за квалитетно, благовремено и савесно извршавање обавеза у 

складу са овим уговором, законским и другим прописима из области која је предмет уговора 

и дужне су да своје међусобне односе заснивају на принципима пословања доброг домаћина.  

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорених обавеза.  

 

Финансијско обезбеђење 

Члан 9. 

Добављач  је  у обавези да у року од три дана од дана закључења Уговора преда Наручиоцу 

сопствену бланко потписану и оверену меницу са меничним овлашћењем,  и то: 

- за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности 30 дана дуже од  рока за доставу добара; 

Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписано од стране одговорног 

лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних банака. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 

продавац уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне 

банке изабраног понуђача. 

Испоручилац истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених меница са 

меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона депонованих потписа као и 

копију  захтева за регистрацију меница овереног од стране пословне банке понуђача. 

Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико понуђач не извршaва  

своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

 

Члан 10. 

 

 

 

Овај уговор се закључује на одређено време, на период од дана закључења уговора до  

_____________године. 

Уколико Добављач није у могућности да испоштује уговорени квалитет, количину и 

динамику испоруке робе, а о томе не обавести купца унапред, Наручилац може раскинути 

уговор и то достављањем обавештења о раскиду уговора, с тим да се сматра да је уговор 

раскинут 15-ог дана од дана пријема обавештења.  

 

                                                                                                  Члан 13. 

На све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се Закон о облигационим 

односима. 

 

                                          Члан 14. 
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У случају спора уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Чачку. 

 

                              Члан 15. 

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака од којих по 2 (два) за сваку 

уговорну страну. 

 

 

     НАРУЧИЛАЦ                                                                                          ДОБАВЉАЧ 

______________                                                                                           ______________ 

 

 

 

Напомена:                       

Модел  уговора понуђач  мора да попуни, овери печатом и потише,  чиме  потврђује  да  је  

сагласан  са  садржином модела уговора. 
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VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи следеће податке о захтевима наручиоца 

у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

 

2. Начин подношења понуде 

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

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

 

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

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: ПУ“Сунце“,ул.Вука Караџића бр.4,  32300 Горњи Милановац, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – материјала за образовање, културу и спорт 

ЈН бр. 03/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28.02.2017. 

до 13 часова.  

 

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

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

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

 

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

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

3. Партије 
Јавна набавка  није обликована у више партија 

4. Понуда са варијантама  
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

 

5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона 

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

начин који је одређен за подношење понуде. 
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља. 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ПУ“Сунце“,ул.Вука Караџића 

бр.4,  32300 Горњи Милановац,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – набавка материјала за образовање, културу и спорт 

ЈН бр. 03/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – набавка материјала за образовање, културу и спорт 

ЈН бр.03/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – набавка материјала за образовање, културу и спорт 

ЈН бр. 03/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ”  или „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – 

набавка материјала за образовање, културу и спорт ЈН бр. 03/2017 - НЕ ОТВАРАТИ ”. 

 

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

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

 

 6) Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

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

7) Понуда са подизвођачем 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде  наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

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

преко подизвођача. 

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

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

конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

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

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8) Заједничка понуда 
Понуду може поднети група понуђача. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим 

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

који садржи: 

 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су у складу са 

упутством како се доказује испуњеност услова. 

 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

понуду у име задругара. 

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

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, као и евентуалних других 

околности од којих зависи прихватљивост понуде 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Авансно плаћање није дозвољено. 

 Плаћање ће се извршити  у року који одреди  понуђач у обрасцу понуде а који не може бити 

дужи од 45 дана од дана испостављања рачуна а  по извршеној испоруци. 

 

9.2. Захтев у погледу рока  за испоруку робе 

Рок испоруке добара не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора (максимални 

рок) 

Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива. 

 

  

9.4. Захтев у погледу квалитета  робе 

Добра која се испоручују морају бити у складу са спецификацијом из конкурсне 

документације, у оригиналном паковању, нова и некоришћена.  

 

Продавац је дужан да испоруку добара изврши у складу са важећим стандардима 
квалитета и  
здравствене исправности.  
 
Понуђач је дужан  да  приликом испоруке добара достави наручиоцу Решење о 
здравственој исправности и квалитету производа за артикле чије је порекло из 
увоза, а које издаје Министарство здравља Републике Србије, Сектор за санитарни 
надзор и јавно здравље, Одељење 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.  
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Квалитет мора одговарати захтевима из техничких спецификација. 
 

 

  10)  Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

 

 

 

 

 

 

 11) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави  ИЗЈАВУ О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО 

МЕНИЦE потписану и печатом оверену. 

 

 

 

Наручилац је предвидео врсту средстава финансијског обезбеђења којима понуђачи 

обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих 

уговорних обавеза. 

Понуђач, коме буде додељен уговор, обавезан је да у року од три дана од дана закључења 

Уговора преда Наручиоцу сопствену бланко потписану и оверену меницу са меничним 

овлашћењем,  и то: 

- за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности 30 дана дуже од  рока за доставу добара; 

Сопствена бланко меница и менично овлашћење мора бити потписано од стране одговорног 

лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних банака. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 

изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од 

пословне банке изабраног понуђача. 

Понуђач истовремено са предајом сопствених бланко потписаних и оверених меница са 

меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона депонованих потписа као и 

копију  захтева за регистрацију меница овереног од стране пословне банке понуђача. 

Менице са меничним овлашћењима биће поднете на наплату уколико понуђач не извршaва  

своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
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12) Посебни захтеви, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података 

које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

Не постоје посебни захтеви у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља 

понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 

 

13)Обавештење   о начину преузимања техничке документације и планова 

За предметну набавку не постоји техничка документација и планови. 

 

14) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку 

јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на е-маил pusuncegm@gmаil.com тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације и указивањем на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. 

 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације (и указивањем на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији), ЈН бр. 03/2017”. 

 

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

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

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

Закона. 

 

15) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 

понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог 

подизвођача 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању 

и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

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

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

одбити као неприхватљиву. 

 

16) Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 

зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч 

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

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

17)   Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача са детаљним 

упуством о садржини поднетог захтева 

  

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

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 

би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail:  

pusuncegm@gmаil.com  или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 

права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

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

јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

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

истека тог рока. 

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

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
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Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 

смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 

као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 

извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 

трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Општинска управа општине Горњи Милановац, јавна набавка ЈН 

28/2016; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1, или  

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 

права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 

се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 

други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 

прописом. 

 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
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 18.Рок у којем ће уговор бити закључен   
Уговор о јавној  набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

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

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


