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На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 29/13 и 104/13),  Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број 404-474/14-03 од 02.09.2014. године и Решења о именовању 

комисије за јавну набавку бр. 404-474/14-03 од 02.09.2014. године, припремљена је: 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 30/2014 

 

 

УКУПАН БРОЈ СТРАНА 56 

 

 

 

 

 Датум и време 

Крајњи рок за подношење понуда 11. септембар 2014. године у 12,00 часова 

Отварање понуда 11. септембра 2014. године у 12,30 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЖАРЕВАЦ, септембар 2014. године 
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ДЕО I 

(ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА) 

 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Наручилац је Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, 

www.pozarevac.rs 

 

1.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

Средства за реализацију јавне набавке број ЈНМВ 30/2014 обезбеђена су из буџета 

града Пожаревца, глава 3.1 Градска управа града Пожаревца функција 130, позиција 31, 

економска класификација – 426919 –остали материјал за посебне намене. 

 

1.3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Јавна набавка број ЈНМВ 30/2014 спроводи се у поступку јавне набавке мале 

вредности. 

 

1.4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке је набавка добара – набавка дидактике за дечији вртић у МЗ 

„Чачалица“ у Пожаревцу, 37520000 – играчке. 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.  

 

1.5. ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА 

 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда и конкурсном 

документацијом. 

Конкурсна документација у поглављима 2. и 3. садржи Упутство понуђачима како да 

сачине понуду и Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне документације 

до дана и часа истека рока за подношење понуда:  

-са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs 

-са интернет адресе наручиоца www.pozarevac.rs.  

Заинтересовано лице може, у писаном облику, доставом захтева на адресу Градска 

управа града Пожаревца, ул. Дринска 2, 12000 Пожаревац, тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) 

дана пре истека рока за подношење понуде. 

 

Особа за контакт је Биљана Кочи, е-пошта: bkoci@pozarevac.rs, телефон 012/539-

700, у периоду од 10,00-14,00 часова. 

 

1.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Понуђач подноси понуду са припадајућом документацијом непосредно или путем 

поште у затвореној коверти или кутији (затворена на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком: ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 30/2014 „Набавка дидактике за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у 

Пожаревцу“ (не отварати) на адресу: Градска управа града Пожаревца - Комисија за 

http://www.pozarevac.rs/
http://www.pozarevac.rs/
mailto:bkoci@pozarevac.rs
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јавне набавке, 12000 Пожаревац, ул. Дринска бр. 2. Понуђач је дужан да на полеђини 

коверте или кутије назначи: пословно име или скраћени назив, адресу, телефон и 

контакт особу. 

Крајњи рок за подношење понуда је 11. септембар 2014. године до 12,00 часова. 

 

Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 

07,00-15,00 часова. 

 

1.7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА  

 

Јавно отварање понуда ће се обавити 11. септембра 2014. године у 12,30 часова, у 

просторијама Градске управе града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, уз присуство 

овлашћених представника заинтересованих понуђача. 

Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку 

отварања понуда и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда 

писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и 

датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико 

представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран 

као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања. 

Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да 

се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и 

др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка 

отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР. 

 

2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

2.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 

Поступак се води на српском језику. 

 

2.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

 

 Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени 

конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из 

конкурсне документације и то: 

 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ) 

 

1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из регистра надлежног Привредног суда суда или изјава 

о испуњености услова утврђених конкурсном документацијом 

ПРИЛОГ БР. 1 

2. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 

суда или надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова или изјава о испуњености услова из 

конкурсне документације 

ПРИЛОГ БР. 2 

3. Потврда  Привредног суда и Прекршајног суда или Агенције 

за привредне регистре суда или изјава о испуњености услова 

из конкурсне документације 

ПРИЛОГ БР. 3 

   

4. Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде ПРИЛОГ БР. 4 
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да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења 

надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода суда или изјава о  

испуњености услова из конкурсне документације 

 

5. Сертификат о здравственој исправности играчака из увоза 

који издаја гранична инспекција Министарства здравља 

Републике Србије или Атест  о здравственој исправности 

играчака домаћег порекла издат од установа које су 

акредитоване,  тј које имају дозволу државе за обављање ових 

анализа 

ПРИЛОГ БР. 5 

6. Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења ПРИЛОГ БР. 6 

7. Доказ о техничкој опремљености ПРИЛОГ БР. 7 

8 Уговор за најмање један посао о извршеној испоруци добара 

која су предмет јавне набавке у минималном износу од 

1.000.000,00 динара са ПДВ-ом 

ПРИЛОГ БР. 8 

9. Потврде о реализацији закључених уговора      ПРИЛОГ БР. 9 

 10. Доказ о здравственој исправности играчака   ПРИЛОГ БР. 10 

 11. Проспект (каталог) или фотографија у боји за понуђене 

производе са детаљним описом производа 
ПРИЛОГ БР. 11 

 12. Изјава о испуњености  услова из конкурсне документације ПРИЛОГ БР. 12 

 

ОБРАСЦИ 

 

1. Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана 

групе понуђача 
ОБРАЗАЦ БР. 1 

2. Образац за оцену испуњености услова подизвођача                          ОБРАЗАЦ БР. 1а 

3. Општи подаци о понуђачу ОБРАЗАЦ БР. 2 

4.  Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и 

потписивање понуде 
ОБРАЗАЦ БР. 2а 

5. Изјава о ангажовању подизвођача ОБРАЗАЦ БР. 3 

6. Општи подаци о подизвођачу ОБРАЗАЦ БР. 4 

7. Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду ОБРАЗАЦ БР. 5 

8. Општи подаци о члану групе понуђача ОБРАЗАЦ БР. 6 

9.       Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења             ОБРАЗАЦ БР. 7       

10 Образац меничног овлашћења за повраћај аванса ОБРАЗАЦ БР. 8а 

11. Образац меничног овлашћења за добро извршење посла ОБРАЗАЦ БР. 8б 

12. Изјава о техничкој опремљености понуђача ОБРАЗАЦ БР. 9 

13. Списак испоручених добара која су предмет јавне набавке 

у претходних пет година  
ОБРАЗАЦ БР. 10 

14. Потврде о реализацији закључених уговора ОБРАЗАЦ БР. 11 

15. Образац понуде ОБРАЗАЦ БР. 12 

16. Модел уговора ОБРАЗАЦ БР. 13 

17. Образац трошкова припреме понуде ОБРАЗАЦ БР. 14 

18. Образац изјаве о независној понуди ОБРАЗАЦ БР. 15 

19. Образац изјаве о поштовању обавеза ОБРАЗАЦ БР. 16 

20. Изјава о испуњености услова из конкурсне документације ОБРАЗАЦ БР. 17 

21. Техничка спецификација ОБРАЗАЦ БР. 18 

 

2.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И 

ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА  
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Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијом. 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. 

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

страницама надлежних органа с тим што је у обавези да се у понуди позове на 

наведену интернет страницу (Извод из регистра Агенције за привредне регистре). 

Понуђач је дужан да на начин дефинисан конкурсном документацијом попуни, овери 

печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. 

 

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих 

предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да 

обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. 

 

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачима,  односно       

овлашћено лице члана групе понуђача, дужно је да попуни модел уговора, овери 

печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 

  

2.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

 

2.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем пре 

истека рока за подношење понуда. 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. 

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене вршиће се корекцијом 

понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин 

линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене 

понуде. 

Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде биће припремљено, означено 

и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде” или 

«Опозив понуде» за ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 30/2014 „Набавка  

дидактике за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу“. 

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење. 

 

2.6. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
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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. 

 

2.7. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 

Понуђач је у обавези да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, 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 је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. став 1. тачка 1) до 4)  закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 

1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. У том 

случају је услове из члана 76. Закона о јавним набавкама, понуђач дужан испунити 

самостално.  

  

2.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

 
Понуду може поднети група понуђача.  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тачка 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из 

оправданих разлога не одреди другачије. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова.  

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

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке 

о: 

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

2.9. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА  

 

Аванс до 30 % вредности понуде, а преостали износ по извршеној испоруци свих 

добара која су предмет јавне набавке. 

Понуда понуђача који у понуди наведе аванс у износу већем од 30% биће одбијена 

као неприхватљива. 

 
2.10. ВАЛУТА И ЦЕНА  

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на премију, 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. 
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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. 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена 

цена има предност у случају несагласности. 

 

2.11. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно 

група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о достављању средстава 

финансијског обезбеђења којом потврђује да ће: 

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом 

оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног 

лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко 

соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 

регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница 

Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног 

плаћања, у висини исплаћеног аванса са ПДВ-ом. 

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом 

оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног 

лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко 

соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 

регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница 

Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у 

року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, при чему 

вредност мора бити изражена у динарима. 

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за повраћај 

авансног плаћања достави наручиоцу у тренутку закључења уговора.  

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да једну бланко соло меницу за добро 

извршење посла достави наручиоцу у тренутку закључења уговора. 

 

2.12. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу, понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 

подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави изјаву о 

достављању средстава додатног финансијског обезбеђења којом потврђује да ће: 

- у тренутку закључења уговора доставити: једну бланко соло меницу, потписану и 

печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране 

овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за 

корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и 

копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у 

Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за 

добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 15% од вредности уговора без 

ПДВ-а. 

 

2.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре 

истека рока за подношење понуде 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 

на начин одређен чланом 20.  Закона о јавним набавкама. 

Особа за контакт је Биљана Кочи, е-пошта: bkoci@pozarevac.rs, телефон 012/539-

700, у периоду од 10,00-14,00 часова. 

 

Напомена: Све захтеве за додатним информацијама путем e - maila, слати само у 

радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 07,00-15,00 часова. 

 

2.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

  

Наручилац може 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 подизвођача. 

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. 

 

2.15. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

Рок важења понуде не може бити краћи 30 дана од дана јавног отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

2.16. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

         Рок  испоруке добара не може бити дужи од 15 календарских дана од дана закључења 

уговора. 

         Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива. 
 

2.17. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 

 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

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

ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача 

који је који је понудио краћи рок испоруке.  

У ситуацији када су два или више понуђача који су понудили исту цену понудили и 

исти рок испоруке, наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин 

што ће изабрати понуду понуђача који је тражио мањи износ аванса. 

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје 

понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра 

страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег 

порекла под условом да његова понуђена цена није преко 20% већа у односу на 

најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла. 

 

2.18. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА  
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Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које 

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

заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

Нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

 
2.19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

 
Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од 

дана отварања понуда. 

Наручилац 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 понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 
2.20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне референце 

у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама. 

 
2.21. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 

 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у 

поступцима јавних набавки на адресу: Немањина 22-26, 11000 Београд, а предаје 

наручиоцу. Захтев се подноси у року од пет дана од дана пријема одлуке о додели 

уговора. 

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

сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

  Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун: 

 Текући рачун: 840-742221843-57, Шифра плаћања: 153, Модел: 97, Позив на број: 

50-016. Сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на 

коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), 

Прималац: буџет Републике Србије; Износ: 40.000,00 динара (40.000,00 динара ако се 

захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда). 

 

 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. 

У случају подношења захтева за заштиту права из претходног става долази до застоја 

рока за подношење понуда. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

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 (три дана 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. 
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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. 

 
2.22. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 

2.23. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ  

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.  

  

2.24. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови 

за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може 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. 
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3. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

 

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 

документацијом. 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за 

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

Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује 

документима из члана 21. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“, бр. 29/13), који могу бити у неовереним фотокопијама. 

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа и на 

начин одређен конкурсном документацијом. 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, 

односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова с тим што има обавезу да у 

својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача. 
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. 

У складу са чланом 77.  став 4. Закона о јавним набавкама понуђач може испуњеност 

обавезних услова (осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона) доказати 

достављањем изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава обавезне  услове утврђене конкурсном документацијом. 

 

3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

 

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 

75. став  1. тачка  1) Закона); 

2) 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) му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда (члан 75. став  1. тачка  3) 

Закона); 

4) 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); 

5) има важећу дозволу за обављање одговарајуће делатности, издату од стране 

надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75. став 

1. тачка 5)  Закона о јавним набавкама) 

 

3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  

 

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако: 

 

6) располаже неопходним пословним капацитетом: 
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 - да је у претходних пет година (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013. година) реализовао 

испоруку добара која су предмет јавне набавке  у вредности од 6.000.000,00 динара, од 

чега је реализовао најмање један посао у минималном износу од 1. 000.000,00 динара са 

ПДВ-ом; 

7) располаже одговарајућим техничким капацитетом и то да поседује: 

- доставно возило                                                           комада 1  

  

8)  достави доказ о усаглашености понуде са техничком спецификацијом 

 

3.3. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА  

 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује 

достављањем следећих доказа уз понуду: 

1. извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда 

Правно лице: 

 * Извод из регистра Агенције за привредне регистре 

 * Извод из регистра надлежног Привредног суда (односи се на установе) 

Предузетник: 

  * Извод из регистра Агенције за привредне регистре 

 * Извод из одговарајућег регистра  

 Старост документа: није дефинисана, већ документ мора да исказује стварно 

стање правно релевантних чињеница (од датума, последње промене података који су 

уписани у Регистар). 

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

групе понуђача. 

 

2. извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела; 

1. као члан организоване криминалне групе; 

2. да није осуђиван за кривична дела против привреде; 

3. кривична дела против животне средине; 

4. кривично дело примања или давања мита; 

5. кривично дело преваре; 

 Уколико је понуђач предузетник - извода из казнене евиденције, односно 

уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није 

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

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

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

 Уколико је понуђач физичко лице - извода из казнене евиденције, односно 

уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није 

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

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

 Докази које подноси уз понуду; 

Правно лице:   
 * Законски заступник- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења 

може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о 
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казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 

послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту 

пребивалишта. 

 Ако је више законских заступника за сваког треба доставити уверење из казнене 

евиденције. 

 * Правно лице - Уверење надлежног суда - Основног суда или уверење Вишег 

суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица; 

За кривична дела из члана 2. Закона о организацији и надлежности државних органа у 

сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних 

дела („Службени гласник РС“, бр. 42/2002, 27/2003, 39/2003, 67/2003, 29/2004, 58/2004 - 

др. закон, 45/2005, 61/2005, 72/2009, 72/2011 - др. закон, 101/2011 - др. закон и 32/2013), 

а према члану 12. став 1. и члану 13. став 1. истог закона, надлежно је Посебно 

одељење Вишег суда у Београду. 

Предузетник и физичко лице: 

*уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према 

месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. 

лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој 

територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. 

 Старост докумената: Наведени докази (уверења) не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 

 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не покрива и дела из надлежности Вишег 

суда онда је потребно доставити и уверење Вишег суда. 

 

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

групе понуђача. 

 

3.  Доказивање услова да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, 

која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда 

Докази које подноси уз понуду:  

Правно лице: 

 * Потврда Привредног суда и потврда Прекршајног суда или     

 * Потврда Агенције за привредне регистре 

Предузетник:  

 * Потврда Прекршајног суда или     

 * Потврда Агенције за привредне регистре 

 Старост докумената: мора бити издат након објављивања, односно слања 

позива за подношење понуда, а не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда.    

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

групе понуђача.  

 

4.  Доказивање услова да је је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 

на њеној територији 

 Докази које подноси уз понуду:  

Правно лице: 

  * уверење Пореске управе Министарство финансија и привреде РС (порези и 

доприноси) 
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 * уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи) 

Предузетник: 

 * уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде РС (порези и 

доприноси) 

 * уверење надлежне локалне самоуправе (изворни локални приходи) 

 Старост докумената: наведени докази (уверења) не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 

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

групе понуђача. 

 

5.  Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издата од стране надлежног 

органа 

Доказ о здравственој исправности играчака: 

 сертификат о здравственој исправности играчака из увоза који издаја 

гранична инспекција Министарства здравља Републике Србије или Атест  о 

здравственој исправности играчака домаћег порекла издат од установа које 

су акредитоване,  тј које имају дозволу државе за обављање ових анализа 

 

3.4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 

6. Доказивање услова у погледу неопходног пословног капацитета - референц 

листа 

             Докази које подноси уз понуду: 

 

 списак испоручених добара која су предмет јавне набавке, уз коју достављају и 

образац потврде о реализацији закључених уговора у претходних пет година 

(2009, 2010, 2011, 2012. и 2013. година) у вредности од најмање 6.000.000,00 

динара за свих пет година, уз потврде издате и потписане од стране 

референтних наручилаца, а за најмање један посао у минималном износу од 

1.000.000,00 динара са ПДВ-ом понуђач је у обавези да уз потврду о 

испорученим добрима достави и Уговор о извршеној испоруци добара која су 

предмет јавне набавке. Потврде о реализацији закључених уговора се издају на 

оригиналном Обрасцу бр. 11 конкурсне документације који је потребно 

умножити у потребном броју примерака и доставити за сваког референтног 

наручиоца посебно.  

 Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 

самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група 

понуђача кумулативно.  

 

7. Доказивање услова у погледу одговарајућег техничког капацитета: 

            Докази које подноси уз понуду: 

 

 изјава о техничкој опремљености дата на обрасцу бр. 9 конкурсне 

документације. 

Овај доказ треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси 

самостално или са подизвођачима, односно овај доказ треба да испуни група 

понуђача кумулативно. 

 
   
 8. Доказ о усаглашености понуде са техничком спецификацијом: 
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а) проспект (каталог) или фотографија у боји за све понуђене производе са детаљним 
описом производа. 
              
Понуђач, односно добављач дужан је 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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ДЕО II 

(ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ) 

Образац бр. 1    

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

  

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо 

са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и 

обрасце) о испуњености обавезних услова: 

 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ): 

Бр. прилога Документ 
Прилог уз 

понуду 

ПРИЛОГ БР. 1 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда 

или изјава о испуњености услова из конкурсне 

документације 

да не 

ПРИЛОГ БР. 2 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова или изјава о 

испуњености услова из конкурсне документације 

да не 

ПРИЛОГ БР. 3 
Потврда Привредног суда и Прекршајног суда или 

Агенције за привредне регистре или изјава о 

испуњености услова из конкурсне документације 
да не 

ПРИЛОГ БР. 4 

Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде о измирењу доспелих пореза и доприноса и 

уверење надлежне локалне самоуправе о измирењу 

обавеза по основу изворних локалних јавних прихода 

или изјава о испуњености услова из конкурсне 

документације 

да не 

ПРИЛОГ БР. 5 

Сертификат о здравственој исправности играчака из 

увоза који издаја гранична инспекција Министарства 

здравља Републике Србије или Атест  о здравственој 

исправности играчака домаћег порекла издат од 

установа које су акредитоване,  тј које имају дозволу 

државе за обављање ових анализа 

да не 

ПРИЛОГ БР. 6 
Изјава о достављању средстава финансијског 

обезбеђења 
да не 

ПРИЛОГ БР. 7 Доказ о техничкој опремљености да не 

ПРИЛОГ БР. 8 
Уговор за најмање један посао о извршеној испоруци 

добара која су предмет јавне набавке у минималном 

износу од 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом 
да не 

ПРИЛОГ БР. 9 Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора да не 

ПРИЛОГ БР. 10 
Проспект (каталог) или фотографија у боји за понуђене 

производе  
да не 

ПРИЛОГ БР. 11 
Изјава о испуњености услова из конкурсне 

документације 
да не 
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ОБРАСЦИ: 

 

 

ОБРАЗАЦ БР. 1 Образац за оцену испуњености услова понуђача и 

члана групе понуђача 
да не 

ОБРАЗАЦ БР. 1а Образац за оцену испуњености услова 

подизвођача 

 

да 

  

не 

ОБРАЗАЦ БР. 2 Општи подаци о понуђачу да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 2а Изјава понуђача о лицу овлашћеном за 

састављање и потписивање понуде 

 

да 

 

не 

ОБРАЗАЦ БР. 3 Изјава о ангажовању подизвођача да не 

ОБРАЗАЦ БР. 4 Општи подаци о подизвођачу да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 5 Изјава чланова групе који подносе заједничку 

понуду 

 

да 

  

не 

ОБРАЗАЦ БР. 6 Општи подаци о члану групе понуђача да не 

ОБРАЗАЦ БР. 7 Изјава о достављању средстава финансијског 

обезбеђења 

да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 8а Образац меничног овлашћења за повраћај аванса да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 8б Образац меничног овлашћења за добро извршење 

посла 

 

да 

 

не 

ОБРАЗАЦ БР. 9 Изјава о техничкој опремљености понуђача да не 

 

ОБРАЗАЦ БР. 10 

Списак испоручених добара која су предмет јавне 

набавке у претходних пет година 

 

да 

 

не 

ОБРАЗАЦ БР. 11 Потврде о реализацији закључених уговора да не 

ОБРАЗАЦ БР. 12 Образац понуде да не 

ОБРАЗАЦ БР. 13 Модел уговора  да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 14 Образац трошкова припреме понуде  да не 

ОБРАЗАЦ БР. 15 Образац изјаве о независној понуди да не 

ОБРАЗАЦ БР. 16 Образац изјаве о поштовању обавеза да  не 

ОБРАЗАЦ БР. 17  Образац изјаве о испуњености услова  да не 

ОБРАЗАЦ БР. 18 Техничка спецификација  да  не 

 

Напомена: Образац оверава овлашћено лице.  

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

М.П. 
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Образац бр. 1а    

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо 

са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе (прилоге и 

обрасце) о испуњености обавезних услова: 

 

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ): 

 

Бр. прилога Документ 
Прилог уз 

понуду 

ПРИЛОГ БР. 1 

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда суда или изјава о испуњености 

услова из конкурсне документације 

да не 

ПРИЛОГ БР. 2 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова суда или 

изјава о испуњености услова из конкурсне 

документације 

да не 

ПРИЛОГ БР. 3 

Потврда Привредног суда и Прекршајног суда 

или Агенције за привредне регистре суда или 

изјава о испуњености услова из конкурсне 

документације 

да не 

ПРИЛОГ БР. 4 

Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде о измирењу доспелих 

пореза и доприноса и уверење надлежне локалне 

самоуправе о измирењу обавеза по основу 

изворних локалних јавних прихода суда или 

изјава о испуњености услова из конкурсне 

документације 

да не 

ПРИЛОГ БР. 5 

Сертификат о здравственој исправности играчака из 

увоза који издаја гранична инспекција Министарства 

здравља Републике Србије или Атест  о здравственој 

исправности играчака домаћег порекла издат од 

установа које су акредитоване,  тј које имају дозволу 

државе за обављање ових анализа 

да не 

 

 

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 
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Образац бр. 2 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

                                          2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

             (заокружити) 

 

Пословно име или скраћени назив 

понуђача 
 

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице (потписник 

уговора) 
 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун привредног 

друштва и банка 
 

Матични број понуђача  

Порески број привредног 

друштва – ПИБ 
 

 

 

 

Датум: ________________ 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача. 
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Образац бр. 2а 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И 

ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

                                           1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

              2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

                    3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је 

понуду за јавну набавку број ЈНМВ 30/2014 „ Набавка  дидактике за дечији вртић у 

МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу“ саставио и потписао 

_________________________________________                        

  (име, презиме и звање) 

 

у име и за рачун понуђача _________________________________________  

 

 

Датум ______________                             

 

                                                                     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- 

                                                                             ДИРЕКТОРА 

                                                         (ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ 

                                                               ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

      

 ____________________________________ 

 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- 

                                                                   ДИРЕКТОРА 

      

 ____________________________________ 

 

                                                                                         М.П. 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице-директор 

понуђача, односно одговорно лице-директор овлашћеног члана групе понуђача, 

образац је неприменљив. 
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Образац бр. 3 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

 

НАЗИВ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

НАЗИВ ПРОИЗВОДА 

КОЈИ ИСПОРУЧУЈЕ 

ПОДИЗВОЂАЧ 

 

УЧЕШЋЕ  

ПОДИЗВОЂАЧА 

  

   

   

   

   

   

 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

Напомена: максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. 

Образац  копирати  у  потребном  броју  примерака  за  подизвођаче  уколико  понуђач 

наступа са подизвођачима. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице 

подизвођача. 
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Образац бр.  4 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

Пословно име или скраћени назив 

подизвођача 

 

Седиште и адреса подизвођача 
 

 

Одговорна особа-директор 

 

 

Особа за контакт 

 

 

Телефон 

 

 

Телефакс 

 

 

E-mail 

 

Текући рачун подизвођача 
 

Матични број подизвођача 
 

Порески број подизвођача – ПИБ 
 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 
 Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико 
понуђач наступа са подизвођачима. 
 Образац   потписује  и   оверава   овлашћено   лице  понуђача   или   овлашћено   

лице подизвођача. 
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Образац бр. 5  

 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ 

ПОНУДУ 

Број понуде: _______________ 

 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у поступку јавне набавке мале 

вредности бр. ЈНМВ 30/2014 - „Набавка дидактике за дечији вртић у МЗ 

„Чачалица“ у Пожаревцу“. 

Овлашћујемо члана групе ___________________________________________________ 

да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. 

ПУН НАЗИВ  

И СЕДИШТЕ 

(АДРЕСА) 

ЧЛАНА ГРУПЕ 

ДЕО 

НАБАВКЕ 

КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ 

ЧЛАН ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА 

ГРУПЕ У ПОНУДИ 

(процентулно) 

ПОТПИС  

ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И 

ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ 

Овлашћени 

члан: 
  

Потпис одговорног лица: 

___________________ 

 

                             М.П. 

Члан групе:   

Потпис одговорног лица: 

___________________ 

 

                             М.П. 

Члан групе:   

Потпис одговорног лица: 

___________________ 

 

                             М.П. 

 

Датум: __________________ 

 

 

* Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 40% од укупне вредности 

понуде. 

 

Образац оверавају печатом и потписују одговорна лица сваког члана групе понуђача -

директори 
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Образац бр. 6 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

  

 

Пословно име или скраћени назив 

члана групе понуђача 
 

Седиште и адреса члана групе 

понуђача 
 

Одговорно лице члана групе-

директор 
 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун привредног 

друштва и банка 
 

Матични број понуђача  

Порески број привредног 

друштва – ПИБ 
 

 

 

Датум: ________________ 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе. 
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Образац бр. 7 

 

 

 

ИЗЈАВА О  

ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

  

 

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да ћу у 

случају да будем изабран као најповољнији понуђач за јавну набавку мале вредности 

бр. 30/2014 – „Набавка дидактике за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у Пожаревцу“, 

за потребе наручиоца, доставити: 

 

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом 

оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног 

лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко 

соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 

регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница 

Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног 

плаћања, у висини исплаћеног аванса са ПДВ-ом. 

- у тренутку закључења уговора: једну бланко соло меницу, потписану и печатом 

оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране овлашћеног 

лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за корисника бланко 

соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 

регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница 

Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у 

року извршења посла, у висини од 10% од вредности уговора  без ПДВ-а што износи 

________________ динара. 

 

Дана ___________ године 

 

 ПОНУЂАЧ/ОВЛАШЋЕНИ ЧЛАН 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

М.П. _____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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Образац бр. 8а 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

за повраћај аванса 

 

 На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИК: ________________________  

М.Б.: ________________________    (унети одговарајуће податке 

ПИБ: ________________________ дужника – издаваоца менице) 

ТЕКУЋИ РАЧУН: ________________________  

КОД БАНКЕ: ________________________  

 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице - 

 

КОРИСНИК: Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац   (у 

даљем тексту: Поверилац) 

 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу 

број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 

________________ ( _________________________________ динара), за повраћај аванса. 

 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ ( 

__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице 

са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа 

по виђењу, те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату 

са свих рачуна Дужника ____________________________________________________ 

_______________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – 

издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца Градска управа 

града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху 

финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем 

_____________________________ од _______________________ и код Дужника под бројем 

___________________________ од _________________________. 

 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 

са 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 дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

Рок важења меничног овлашћења је пет дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за за испоруку добара која су предмет 

јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за 

исти број дана за који ће бити продужен рок за испоруку добара.  

 Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 

1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 

 
__________________________ 

 

(место и датум) 

Издавалац менице 

___________________________________ 

(печат и потпис овлашћеног лица) 
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Образац бр. 8б 
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

за добро извршење посла 

 

 На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину 

коришћења јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИК: ________________________  

М.Б.: ________________________    (унети одговарајуће податке 

ПИБ: ________________________ дужника – издаваоца менице) 

ТЕКУЋИ РАЧУН: ________________________  

КОД БАНКЕ: ________________________  

 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице - 

 

КОРИСНИК: Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац  (у даљем 

тексту: Поверилац) 

 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу 

број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 

________________ ( _________________________________ динара), за добро извршење посла. 

 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ ( 

__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене менице 

са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа 

по виђењу, те да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату 

са свих рачуна Дужника _____________________________________________________ 

________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – 

издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у корист Повериоца Градска управа 

града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху 

финансијског обезбеђења по Уговору заведеном код Повериоца – под бројем 

_____________________________ од _______________________, и код Дужника под бројем 

___________________________ од _________________________. 

 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 

са 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 дужника. 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 

______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 

 Рок важења меничног овлашћења је пет дана дуже од дана истека рока за коначно 

извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока за за испоруку добара која су предмет 

јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за 

исти број дана за који ће бити продужен рок за испоруку добара.  

 Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 

1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 

 

__________________________ 

 

(место и датум) 

Издавалац менице 

___________________________________ 

(печат и потпис овлашћеног лица) 
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Образац бр. 9 

 

 
ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА 

 

___________________________________________________________ 

Назив понуђача 

 

___________________________________________________________ 

Адреса 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да 

поседујемо следећу техничку опрему: 
 

 
Редни број 

 

Средство 

Тип  и марка 

возила 

 

Година 

производње 

 

         Комада 

  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

  

 

   

 

и да ће наведена опрема бити на располагању за све време испоруке добара која је 

предмет ове јавне набавке.                          

 

 
 

 

Датум: ________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 
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Образац бр. 10 

 

СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

(2009, 2010, 2011, 2012. и 2013. година) 

 

 
 

Редни 

број 

 

Назив наручиоца 

Година у којој је 

извршена 

испорука 

 

Вредност  уговора 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

Датум: _____________ 

                                                                             Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                                            

________________________ 

 

 

М.П. 

 

НАПОМЕНА: КАО ДОКАЗ ПРИЛОЖИТИ ПОТВРДУ ИЗДАТУ ИЛИ 

ПОТПИСАНУ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НА ОБРАСЦУ БРОЈ 10. 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално 

или са подизвођачима. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе. 
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Образац бр. 11 

 

П О Т В Р Д А 

                                

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

___________________________________________  

         Назив  наручиоца 

 

__________________________________________  

                   Адреса  

 

Заводни број: _____________________   

 

Датум и место: ______________________  

 

Овим потврђујемо да је привредно друштво (предузетник) 

 

______________________________________________________  

за потребе наручиоца 

 

_______________________________________________________  

испоручи(о)ла следећа добра 

 

_______________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________  

 

____________________________________________________ (навести врсту добара) 

  

у вредности од _______________________ динара са ПДВ-ом, 

 

а на основу уговора ______________________ од ____________________  и да је све 

обавезе преузете по основу овог уговора извршио у потпуности, сагласно уговореном 

квалитету и у уговореном року. 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и не може се употребити 

за друге сврхе. 

Контакт особа наручиоца: _____________________________, телефон____________ 

 

 Да су подаци тачни својим потписом потврђује: 

 

                                                                            Овлашћено лице наручиоца: 

                                                         М.П. _______________________________ 

 

За сваки изведени посао образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац бр. 12 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Општи подаци о понуђачу: 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 

 На основу позива за подношење понуда за доделу уговора за јавну набавку мале 

вредности бр. 30/2014 „Набавка дидактике за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у 

Пожаревцу“ подносимо                                          
 

ПОНУДУ бр. _________ 

 

1. Да квалитетно испоручимо добра која су предмет јавне набавке у складу са наведеним 

условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на 

начин: 

 

а) самостално                   б) заједничка понуда                в) са подизвођачем 

 

Општи подаци о члану групе понуђача: 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 

Општи подаци о члану групе понуђача: 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 

Општи подаци о подизвођачу: 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  
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Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 

 

Општи подаци о подизвођачу: 

 

Пословно име или скраћени назив  

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Особа за контакт  

 

2.  

Укупна вредност понуде изражена у динарима без 

ПДВ-а: 
 

Словима: 

 

3.  Начин плаћања:  

    а) аванс ________% (___________________) - највише до 30% 

                                                      словима 

                  б) без аванса 

              

4.  Рок испоруке добара _____ ( _____________)    календарских дана од дана 

закључења уговора.                              словима 

 (не дужи од 15 календарских дана)    

                                           

5.  Нудимо гарантни рок за испоручена добра у трајању од ___ ( ______ )  године, од 

дана   извршене примопредаје        ( не краћи од 3 године).                словима      

                                          

6. Важност понуде износи ______ ( ______________________________) дана од дана 

отварања понуда (не краћи од 30 дана)     словима 

 

7. За извршење набавке ангажујемо_______ (__________) подизвођача  

                                                                словима   

(уписати број подизвођача) који ће извршити _________% набавке.                                                                  

 

8. Део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: 

_________________________________________. 

 

 

 

Датум: ________________ 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

М.П. 
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Образац бр. 13 

МОДЕЛ УГОВОРА 

о испоруци  дидактике за дечији вртић у МЗ „Чачлица“ у Пожаревцу 

 

Уговорне стране : 

 

1. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, ул. Дринска бр. 2  Пожаревац, 

матични бр. 07162634, ПИБ 102646329 коју заступа начелник Градске управе града 

Пожаревца, __________________, дипл. правник  (у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)  

2. _______________________, са седиштем у ________________, улица 

_____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, 

рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, 

које заступа директор _______________________, (у даљем тексту:  

ИСПОРУЧИЛАЦ ). 

3. _______________________, са седиштем у ________________, улица 

_____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, 

рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, 

које заступа директор _______________________, (у даљем тексту:  

ИСПОРУЧИЛАЦ) 

4. _______________________, са седиштем у ________________, улица 

_____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, 

рачун бр. _________________ отворен код пословне банке _____________________, 

које заступа директор _______________________, (у даљем тексту:  

ИСПОРУЧИЛАЦ). 

 

Предмет уговора 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је испорука дидактике за дечији вртић у МЗ „Чачалица“ у 

Пожаревцу. 

Цена добара из става 1. овог члана исказана је без пореза на додату вредност, као у 

понуди испоручиоца бр. ______ од _________2014. године, која са техничким 

спецификацијама чини саставни део овог уговора. 

 

Вредност уговора - цена 

 

Члан 2. 

Уговорена вредност  из члана 1. овог уговора износи ________________ динара (и 

словима: __________________________________________________) без пореза на 

додату вредност, односно _______________________ динара (и словима: 

___________________________________________________________) са порезом на 

додату вредност.  

Уговорне стране су сагласне да се уговорена цена из става 1. овог члана неће мењати. 

   

Услови и начин плаћања           

 

Члан 3. 
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 Испоручилац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора  испоручи у свему 

према понуди бр. _______ од ______2014. године, у односу на квалитет, квантитет, 

придржавајући се рока, начина испоруке, цене и слично. 

 Наручилац се обавезује да своју обавезу плаћања за преузету робу изврши на 

следећи начин: 

       а) _____% аванса у износу од ______________ динара са порезом на додату 

вредност, у року од 10 дана од дана испостављања авансног рачуна. У тренутку 

закључења уговора испоручилац ће доставити једну бланко соло меницу, потписану и 

печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране 

овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма – овлашћења за 

корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и 

копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у 

Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за 

повраћај авансног плаћања, у висини исплаћеног аванса. 

 б) остатак износа од ________________ динара са порезом на додату вредност по 

извршеној испоруци у року од 10 дана од дана потписивања записника о примопредаји. 

Наручилац се обавезује да испоручиоцу исплати уговорену цену на начин и у роковима 

наведеним у ставу 2. овог члана на текући рачун испоручиоца бр. 

________________________ код банке______________________. 

   

Рок за завршетак испоруке 

 

Члан 4. 

Испоручилац је  у обавези да добра из члана 1. овог уговора испоручи, најкасније у 

року од _____ календарских дана од дана закључења уговора. 

О извршеном послу сачиниће се записник који ће потписати овлашћени представници 

обе уговорне стране. Отпремницу ће потписати овлашћени представник испоручиоца, с 

тим што је наручилац дужан да опрему прегледа и да саопшти примедбе испоручиоцу у 

погледу видљивих недостатака 

 

Уговорна казна 

 

Члан 5. 

Уколико испоручилац не заврши посао из члана 1. овог уговора у уговореном року, 

дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 ‰ од укупно уговорене 

вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 

10% од укупно уговорене вредности. 

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка 

испоручиоца, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је наручилац због закашњења у испоруци или предаји добара претрпео штету која 

је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред 

уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете 

наручилац мора да докаже. 

 

Обавезе испоручиоца 

 

Члан 6. 
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Испоручилац се обавезује да испоруку добара из члана 1. овог уговора изврши у складу 

са важећим прописима, техничким прописима и овим уговором. 

Испоручилац се обавезује : 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим 

стандардима за ту врсту посла и у уговореном року; 

- да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку дидактике; 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на 

основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о 

свом трошку, изврши  замену испоручених добара; 

- да гарантује квалитет испоручених добарае, с тим да отклањању недостатка у 

гарантном року  испоручилац мора да приступи у року од 5 дана. 

           Испоручилац  ће део испоруке извршити преко подизвођача 

____________________________________, са седиштем у _______________________, 

ул. ________________________ бр. ______, ПИБ ________________, матични број 

____________________. 

 

Обавезе Наручиоца  

 

Члан  7. 

1. Наручилац се обавезује да испоручиоцу плати уговорену цену под условима и на 

начин одређен чланом 3. овог уговора, и да од испоручиоца, по завршетку 

испоруке,  прими добра која су предмет овог уговора;  

2. Наручилац ће обезбедити вршење надзора над извршењем уговорних обавеза 

испоручиоца; 

3. Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 

обрачун са надзором и испоручиоцем. 

 

Средства финансијског обезбеђења 

 

Члан 8. 

Испоручилац је дужан да поред менице за повраћај авансног плаћања наручиоцу 

преда и меницу за добро извршење посла. 

Испоручилац се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу преда једну 

бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са 

попуњеним, потписаним од стране овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем 

меничног писма – овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом 

картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од 

пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство 

финансијског обезбеђења за добро, квалитетно и у року извршења посла, у висини од 

10% од вредности уговора што износи________________ динара без ПДВ-а. 

Рок важења меничног овлашћења је пет дана дужи од дана истека рока за  

коначно извршења посла, с тим да евентуални продужетак рока за испоруку добара која 

су предмет јавне набавке има за последицу и продужење рока важења менице и 

меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за испоруку.  

 Гарантни рок за испоручена добра је _____ године и рачуна се од датума 

обостраног потписивања записника о примопредаји опреме. Гарантни рок за све 
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коришћене материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума 

примопредаје добара.  

 Наручилац има право да тражи отклањање недостатака у гарантном року од 

стране испоручиоца односно усклађивање квалитета материјала са захтевима 

наручиоца.  

  

             Уколико испоручилац не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана 

дана пријема писменог захтева наручиоца наручилац може ангажовати друго лице и 

недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи 

доброг привредника, с тим што ће наведене трошкове сносити испоручилац. 

 

Члан 9. 

За укупна испоручена добра испоручилац мора да има сертификате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима. 

Уколико наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима 

и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

              

Примопредаја 

 

Члан 10. 

Испоручилац о завршетку посла обавештава наручиоца и надзор, а дан 

завршетка посла евидентира се кроз записник о примопредаји. 

Примопредаја намештаја се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од 

завршетка посла. 

Комисију за примопредају чине по један представник наручиоца и испоручиоца 

и надзор. 

Комисија сачињава записник о примопредаји. 

 

Разлози за раскид уговора 

 

Члан 11. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико 

испоручилац касни са завршетком посла дуже од 15 календарских дана. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико 

испорука,  не одговара прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету 

наведеном у понуди испоручиоца, а испоручилац није поступио по примедбама 

стручног надзора. 

Овај уговор се може раскинути  и у следећим случајевима: 

- ако испоручилац не испоручи добра по техничким карактеристикама, начину, цени и 

року, а према понуди бр ____________ од _______________2014. године и условима из 

овог уговора, 

- ако наручилац не измири своје обавезе плаћања како је у уговору предвиђено, 

- уколико се услед непредвиђених околности у моменту закључења уговора (већих 

поремећаја на тржишту и слично)не може остварити сврха уговора. 

- споразумом уговорних страна. 
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Остале одредбе 

 

Члан 12. 

Уговорна страна која не поштује одредбе овог уговора одговара за штету причињену 

другој уговорној страни у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

 

Члан 13. 

У случају спора који може настати у реализацији овог уговора, уговорне стране су 

сагласне да настали спор реше споразумом.  

Уколико се спор не може решити споразумом, уговора се надлежност Привредног суда 

у Пожаревцу. 

 

Члан 14. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) за наручиоца и 

2 (два) за испоручиоца. 

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и производи 

једнако правно дејство. 

  

 

У Пожаревцу, дана ________2014.године   Број ___________ 

 

 

ИСПОРУЧИЛАЦ      

_____________________ 

ДИРЕКТОР 

 

                 ИСПОРУЧИЛАЦ 

___________________________  

                 ДИРЕКТОР 

__________________________ 

НАРУЧИЛАЦ 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА 

ПОЖАРЕВЦА 

                НАЧЕЛНИК 

 

 

НАПОМЕНА: У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем 

подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 

односно сви подизвођачи. 
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Образац бр. 14  

 

 

ПОНУЂАЧ:  

 

____________________________________________________________ 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 30/2014 

 

 

Врста трошка 

 

Вредност 

  

 

  

 

  

 

Укупно без ПДВ-а:  

 

ПДВ :  

 

Укупно са ПДВ-ом: 100% 

 

 

Структуру трошкова припреме понуде понуђач прилаже и тражи накнаду наведених 

трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога 

који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12) 

Напомена: 

  од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме 

понуде (на пример: трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, 

трошкови овере доказа о испуњености услова, трошкови израде узорака или модела…) 

    образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали 

наведене трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади 

 остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12) 

 уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није 

дужан да му надокнади трошкове 

 

Датум: ________________ 

 

Потпис овлашћеног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 

 

 



 4

0 

40 

Образац бр. 15 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 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 у 

поступку јавне набавке ЈНМВ 30/2014 – „ Набавка дидактике за дечији вртић у МЗ 

„Чачалица“ у Пожаревцу, поднео независно, без договора са понуђачима или другим 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис одговорног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 
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Образац бр. 16 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

 

 

 

 

 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 у понуди у 

поступку јавне набавке ЈНМВ 30/2014 – „ Набавка  дидактике за дечији вртић у МЗ 

„Чачлица“ у Пожаревцу» поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада као и заштити животне средине. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис одговорног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 
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Образац бр. 17 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ 

О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као заступник 

понуђача  дајем следећу: 

И З Ј А В У 

 

ПОНУЂАЧ, _____________________________________, из _____________________, 

адреса ________________________________ испуњава све обавезне услове утврђене 

конкурсном документацијом за учешће у поступку јавне набавке добара ЈНМВ 30/2014 

„Набавка  дидактике за дечији вртић у МЗ „Чачлица“, наручиоца Градска управа 

града Пожаревца, прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12) односно: 

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

2. он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривчних дела као члан 

организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре; 

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

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

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

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

 

 

 

 

 

Датум: ________________ 

Потпис одговорног лица 

 

_________________________ 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: уколико понуду подноси група понуђача, овлашћени представник групе 

понуђача 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. 

 

Наручилац задржава право да сагласно члану 93. став 1. ЗЈН изврши проверу 

испуњености услова. 
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Образац бр. 18 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 

 
    

 

Средства за реализацију васпитно-

образовног програма у 

предшколској установи 

     

    

1 2 3 4 5 6 7 

Ред. 

број 
ОПИС - ПОЗИЦИЈА 

Јед. 

мере 
кол ПРОИЗВОЂАЧ Јед. цена 

УКУПНО 
(кол. 4 x кол. 6) 

 
СРЕДСТВА ЗА РАД СА ДЕЦОМ ДО 18 

МЕСЕЦИ 
     

I ИГРАЧКЕ      

1 

Лутке са ликом животиња, (израђене 

индустријски и ручно, од различитих 

материјала и у комбинацији са материјалом 

различитог на додир): 

- Меда у капуту са великим дугмићима, 
димензије h=33 cm - 2 комадa 
- Меда спавалица – хркач, димензије  h=40 

cm – 2 комадa 
- Жирафа, димензије  h =25 cm – 2 комадa 

- Зебра, димензије h =35 cm – 2 комадa 

- Пингвин, димензије  h= 36 cm – 2 комадa 

- Панда, димензије  h=38 cm – 2 комадa 

- Магаренце у капуту, димензије  h=32 cm – 2 

комадa 
- Кравица, димензије  h=33 cm – 2 комадa 

- Слонче у капуту, димензије  h=38 cm – 2 

комадa 
- Куца са шалом, димензије  h=35 cm - 2 

комадa 

ком 20    

2 

Домаће животиње у дисплеју, израђене од 

меке гуме, 36 комада у паковању – 2 

паковањa 
Димензије: дужина животиње 14 cm 

пак 2    

3 
Дивље животиње у дисплеју, израђене од 

меке гуме, 36 комада у паковању  
Димензије: дужина животиње 14 cm 

пак 2    

4 

Едукативна корњача уметаљка – музичка 

играчка са елементима који се умећу на 

основу сортирања по боји и облику за развој 

чула вида, слуха и додира, координације, 

моторике и опажања  
Димензије: 24x22x21 cm 

ком 2    
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5 

АБЦ активити кућица – уметаљка са 

звучним ефектима и бројним активностима 

(телефон, слова, скривалица, кључ, табла)  
Димензије: 26x16x23 cm 

ком 2    

6 

Едукативне пирамиде уметаљке по 

принципу „чаша у и чаша на чаши“:  

четврта база - 2 комплетa 

округла база - 2 комплетa 
Димензије: 13x11x17 cm 

компл 4    

7 

Цатена – слагалица, глодалица пастелних 

боја за бебе, која се састоји од меканих 

карика које се уклапају са свих страна, 

погодна за развој моторике и координације 

покрета  
Димензије паковања: Ø20 cm h=22 cm 

пак. 4    

8 
Лопта активити са огледалом, комбинације 

памучних, плишаних и памучних материјала  
Димензије: 15x15x15 cm 

ком 6    

9 
Лопта са дизни јунацима,гумена  
Димензије: R 15 cm 

ком 10    

10 
Микс возила – гумени аутићи са 

пластичним и лакопокретљивим точковима  
пак 10    

II 
 

МУЗИЧКЕ ИГРАЧКЕ 
     

11 

Музички воз – уметаљка са елементима за 

убацивање у облику слова и бројева са 

звучним и светлосним ефектима  
Димензије: 33x12x19 cm 

ком 2    

 

12 

Уметаљка ауто-телефон, играчка на вучу 

са геометријским облицима за уметање, 

телефоном, гуменом глодалицом и 

различитим звучним ефектима  

 

ком 
2    

13 

Музички ауто на вучу са уметаљком у 

облику геометријских тела који се сортирају 

по боји и облику  
Димензије: 23x17x16 cm,  

ком 2    

III 
 

СКРИВАЛИЦЕ      

14 
Скривалица – тунел са отворима, склопив, 

једносмеран (од обруча и платна)  
Димензије: дужина 150 cm, обим 46 cm 

ком 2    

IV 

 

ДРУГИ ПРЕДМЕТИ И 

МАТЕРИЈАЛИ 

     

15 

Плишани јастуци са ликовима познатих 

јунака  
Димензије: 39x35 cm 

ком 8    
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16 

Моја прва књига – едукативна мекана 

сликовница, израђена од платна, са звучним 

ефектима (шушка, звечи, свира)  
Димензије: 13x13x2cm 

ком 6    

17 
ПУЖ клацкалица 
Димензије: 84x39x41 cm 

ком 4    

18 
Клацкалица, пластична за троје деце  
Димензије: 117x65x45 cm ком 4    

 
СРЕДСТВА ЗА РАД СА ДЕЦОМ ДО 18 

ДО 24 МЕСЕЦА 
     

V 
 

ИГРАЧКЕ 
     

19 
Лутка - Беба са машном, која сиса прст  
Димензије: h=30 cm 

ком 4    

20 
Лутка – новорођенче, гумена  

Димензије: h=45 cm 
ком 4    

21 

Домаће животиње у дисплеју, израђене од 

меке гуме, 36 комада у паковању – 1 

паковање 
Димензије: дужина животиње 14 cm 

пак 2    

22 

Дивље животиње у дисплеју, израђене од 

меке гуме, 36 комада у паковању  
Димензије: дужина животиње 14 cm 

пак 2    

23 

Лопта активити пластична, у облику 

слончета са уметаљкама  

Димензије: 18x8x19 cm 

ком 4    

24 

Едукативна корњача уметаљка – музичка 

играчка са елементима који се умећу на 

основу сортирања по боји и облику за развој 

чула вида, слуха и додира, координације, 

моторике и опажања  
Димензије: 24x22x21 cm 

ком 1    

25 

Едукативне пирамиде са базом на коју се 

набацују прстенови различите боје, текстуре 

и величине за вежбу координације покрета и 

сензо-моторни развој  
Димензије: 18x14x22 cm 

компл 2    

26 

Едукативне пирамиде уметаљке по 

принципу „чаша у и чаша на чаши“ у облику 

животиње  
Димензије: 13x11x17 cm 

компл 4    

27 

Едукативне пирамиде уметаљке по 

принципу „чаша у и чаша на чаши“: 

четврта база - 1 комплет 

округла база - 1 комплет 
Димензије: 13x11x17 cm 

компл 2    
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28 

Цатена – слагалица, глодалица пастелних 

боја за бебе, која се састоји од меканих 

карика које се уклапају са свих страна, 

погодна за развој моторике и координације 

покрета  
Димензије паковања: Ø20 cm h=22 cm 

пак 4    

29 

Лего коцке XL BLOCKSу гајби са 

поклопцем  
Димензије: 34x24x22 cm 

пак 10    

30 

Слагалице „Коцка у коцки“, дрвена, 

елементи се слажу један у други или један 

на други, са различитим темама: „Облик“, 

„Број“, „Скуп“, садрже 5 елемената са 

уметаљком и облике за уметање. 
Димензије највећег елемента: 14,6x14,6 cm 

h=14,6 cm  
Тема „Реч“, садржи 6 елемената 
Димензије највећег елемента  11x11 cm h=11 cm 
Димензије најмањег елемента  5x5 cm h=5 cm 
Од све четири теме по 2 комплетa 

 

компл 

 

8 
   

31 
Микс возила – гумени аутићи са 

пластичним и лакопокретљивим точковима 
пак 10    

VI 

 

ИГРАЧКЕ СА 

МЕХАНИЗМОМ ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

     

32 

Аутићи гуралице – Свемирко са 

конструктором, са светлосним и 

звучним ефектима и постољем за 

слагање коцкица и коцкама 

смештеним испод седишта 
Димензије: 70x32x38 cm 

ком 4    

VII 
 

МУЗИЧКЕ ИГРАЧКЕ 
     

33 

Музички воз – уметаљка са елементима за 

убацивање у облику слова и бројева са 

звучним и светлосним ефектима  
Димензије: 33x12x19 cm 

ком 2    

34 

Музички ауто на вучу са уметаљком у 

облику геометријских тела који се сортирају 

по боји и облику  

Димензије: 23x17x16 cm,  

ком 2    

35 
Музичка ходалица/гуралица - патка, на 

основу које се стимулише код детета 

ходање, трчање, вежбе баланса 

ком 2    

VIII 

 

ДРУГИ ПРЕДМЕТИ И 

МАТЕРИЈАЛИ 
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36 
ПУЖ клацкалица, пластична  
Димензије: 84x39x41 cm 

ком 3    

37 
Клацкалица, пластична за троје деце 
Димензије: 117x65x45 cm 

ком 3    

38 
Лопта за скакање са спојеним ушима 

израђена од трослојне гуме  
Димензије: Ø 55 cm 

ком 6    

39 

Кутић кухиње – кухињски сталак са 

додатним елементима: судопера, рерна 

судићи, аспиратор, прибор за јело ...  -  
Димензије: 30x15x38 cm 

компл 1    

40 

Судићи у мрежи, комплет да садржи: бокал 

са поклопцем, тањире, кашике, виљушке, 

ножиће, шерпе са поклопцима  
Димензије: 33x15 cm 

компл 2    

41 
Кофер алат за мале мајсторе  
Димензије: 25x12x20 cm 

компл. 1    

42 

Моја прва књига – едукативна мекана 

сликовница, израђена од платна, са звучним 

ефектима (шушка, звечи, свира)  
Димензије: 13x13x2cm 

ком 6    

 
СРЕДСТВА ЗА РАД СА 

ДЕЦОМ ДО 24 ДО 36 

МЕСЕЦИ 

     

IX 
 

ИГРАЧКЕ 
     

43 
Лутка - Беба са сетом за купање  

Димензије: h=33 cм 
компл 4    

44 
Лутка Беба која сиса прст  
Димензије: h=30 cm компл 4    

45 

Лутке са ликом животиња, (израђене 

индустријски и ручно од различитих 

материјала и у комбинацији са материјалом 

различитог на додир) 

- Меда у капуту са великим дугмићима, 
димензије h=33cm - 1 комад 
- Меда спавалица – хркач, димензије  

h=40cm – 1 комад 
- Жирафа, димензије  h=25cm – 1 комад 

- Зебра, димензије h=35cm – 1 комад 

- Пингвин, димензије  h=36cm – 1 комад 

- Панда, димензије  h=38cm – 1 комад 

- Магаренце у капуту, димензије  h=32cm – 1 

комад 
- Кравица, димензије  h=33cm – 1 комад 

- Слонче у капуту, димензије  h=38cm – 1 

комад 
- Куца са шалом, димензије  h=35cm - 1 комад 

ком 10    
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46 

Радионица – транспортна, са две полице, 

великим носачем алата, таблом за 

шрафљење шрафова и куцање ексера. 

Комплет да садржи чекић, лењир, кључ, 

тестеру, шрафцигер, шрафове, матице, 

ексере, кљешта)  
Димензије: 29x8x53 cm 

компл. 4    

47 
Кофер алат за мале мајсторе  
Димензије: 25x12x20 cm 

компл. 2    

48 

Кутић кухиње – кухињски сталак са 

додатним елементима: судопера, рерна 

судићи, аспиратор, прибор за јело ...   
Димензије: 30x15x38 cm 

компл 1    

49 

Судићи у мрежи, комплет да садржи: бокал 

са поклопцем, тањире, кашике, виљушке, 

ножиће, шерпе са поклопцима  
Димензије: 33x15 cm 

компл 2    

X 

 

ИГРАЧКЕ ЗА ВУЧЕЊЕ И 

ГУРАЊЕ 

     

50 

Колица за лутке, седећи положај, од тврде 

пластике, ливена из једног калупа  
Димензије: 32x52x52 cm 

ком 2    

51 
Кишобран колица 

Димензије: 53x28 h56 cm 
ком 2    

52 
Аутићи притисни – пусти, који се 

активирају притиском  
ком 4    

53 
Микс возила – гумени аутићи са 

пластичним и лакопокретљивим точковима  пак 10    

XI 

 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ГРАЂЕЊЕ И 

СЛАГАЊЕ 

     

54 

XL BLOCKS MIX, 

крупнекоцкесадодатнимелементима 

сет за девојчице – 10 паковања 

сет за дечаке – 10 паковања 
Димензије: 41x9x40 cm 

пак 20    

55 

Едукативне пирамиде уметаљке по 

принципу „чаша у и чаша на чаши“ у облику 

животиње 
Димензије: 13x11x17 cm 

компл 2    

56 

Дрвени конструктор Геометријска тела  у 

кофици – за игре грађења, упознавање 

геометријских облика сортирање и 

класификацију по облику, боји и величини –  

Дебљина елемента 3,5 cm 
Димензија паковања: 22x22 cm  

пак 8    

57 
Активни ВОЗ-ОТКРИВАЛИЦА, уметаљка 

са геометријским облицима, кључевима 
компл 2    
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фигурама, која се састоји од четири вагона, 

са којима се може играти појединачно или 

спајати у композицију  
Димензије: 27x15x22 cm 

58 

Пазле „Ко с ким, шта с чим“, компет од 

четири паковања: - „Боје и облици“,  

-„Опозит“, - „Контраст“, - „Шта једу 

животиње“; - за упознавање међусобно 

истих или супротних појмова, по систему 

склапања парова  
Димензије: 26,5x19x5 cm  

 

пак 

 

20 
   

59 

„Чаробне перлице“ - игра за развој моторне 

способности, координација покрета око – 

рука, која садржи 9 великих, 6 малих слика и 

9 пертлица у боји  
Димензије: 23x8x31 cm  

пак 20    

XII 
ДРУГИ ПРЕДМЕТИ И 

МАТЕРИЈАЛИ 
 

 

 
   

60 
Лопта са дизни јунацима –гумена  
Димензије: R 23 cm 

ком 6    

61 
Лопта за скакање са спојеним ушима 

израђена од трослојне гуме  
Димензије: Ø 65 cm 

ком 6    

62 

Тобоган, од дуване пластике са 

безбедносним граничником и спустном 

задршком  
Димензије: h=114 cm, спусни део 133 cm 

ком 2    

63 
Плишани јастуци са ликовима познатих 

јунака  
Димензије: 39x35 cm 

ком 12    

64 

Мини гињол лутке за прстиће 

„Црвенкапа“ - сет од 4 гињол 

лутке -2 комплетa 

„Чаробњак из Оза“ - сет од 4 

гињол лутке -2 комплетa 

„Снежана“ - сет од 4 гињол 

лутке -2 комплетa 

„Пепељуга“ - сет од 4 гињол 

лутке -2 комплетa 

компл 8    

 

СРЕДСТВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

СА ДЕЦОМ ОД 3 ГОДИНЕ 

ДО ПОЛАСКА У ШКОЛУ 

     

XIII 
ИГРАЧКЕ ЗА МЛАЂУ, СРЕДЊУ И 

СТАРИЈУ ВАСПИТНУ ГРУПУ 
     

65 
Лутка „МОЈА БЕБА“ у оделцету, која каже 

мама, смеје се и плаче  ком 10    
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Димензије: h=45 cm 

за млађу васпитну групу –4 комада,  

за средњу васпитну групу – 4 комада,  

за старију васпитну групу – 2 комада 

66 

Лутка која једе, са флашицом 
Димензије: h=38 cm 
за млађу васпитну групу – 4 комада,  

за средњу васпитну групу – 6 комада,  

за старију васпитну групу – 6 комада 

ком 16    

67 

Беба са машном, која сиса прст 
Димензије: h=30 cm 
за млађу васпитну групу – 4 комада,  

за средњу васпитну групу – 4 комада,  

за старију васпитну групу – 4 комада 

ком 12    

68 

Лутка новорођенче, гумена 
Димензије: h=45 cm 

за средњу васпитну групу – 2 комад,  

за старију васпитну групу – 4 комада 

ком 6    

69 

Колица за лутке, седећи положај, од тврде 

пластике, ливена из једног калупа  
Димензије: 32x52x52 cm 

за млађу васпитну групу – 2 комада,  

за средњу васпитну групу – 2 комада,  

за старију васпитну групу –  2 комада 

ком 6    

70 

Колица за мале куваре са додатним 

елементима (бокал са поклопцем, тањире, 

кашике, виљушке, ножиће, шерпе са 

поклопцима, јаја на око …) 
Димензије: 45x30x50cm 
за млађу васпитну групу – 2 гарнитура,  

за средњу васпитну групу – 2 гарнитура,  

за старију васпитну групу – 2 гарнитура 

гарн. 6    

71 

Судићи у мрежи, комплет да садржи: бокал 

са поклопцем, тањире, кашике, виљушке, 

ножиће, шерпе са поклоцима 
Димензије: 33x15 cm 
за млађу васпитну групу – 6 гарнитура,  

за средњу васпитну групу – 6 гарнитура,  

за старију васпитну групу – 6 гарнитура 

гарн. 18    

72 

Регистар каса, са покретном траком, 

микрофоном и звучним ефектина 
Димензије: 38x18x14 cm 
за млађу васпитну групу – 2 комада,  

за средњу васпитну групу – 2 комада,  

за старију васпитну групу – 2 комада 

ком 6    

73 

Вагица за мерење са тасом и тегићима - 

дрвена  

за млађу васпитну групу – 1 комад,  

за средњу васпитну групу – 1 комад,  

за старију васпитну групу – 1 комад 

ком 3    
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74 

Сет за улепшавање са звучним и 

светлосним ефектима. Сет да садржи 

полице, фиоке, огледало, фен, додатке за 

прављење фризура и шминкање) 
Димензије: 55x52x75 cm 
за млађу васпитну групу – 2 комплетa,  

за средњу васпитну групу – 2 комплетa,  

за старију васпитну групу – 2  комплетa 

компл 6    

75 

„ОРДИНАЦИЈА“ - транспортна колица 
за мале докторе у три нивоа са комплетним 

прибором за игру лекара 
Димензије: 45x30x50 cm 
за млађу васпитну групу – 4 комплета,  

за средњу васпитну групу – 4 комплета,  

за старију васпитну групу – 2  комплет 

компл 10    

76 

Колица за мале мајсторе – покретна на три 

нивоа, са комплетним алатом 
Димензије: 45x30x50 cm 
за млађу васпитну групу – 4 комплета,  

за средњу васпитну групу – 4 комплета,  

за старију васпитну групу – 2  комплет 

компл 10    

77 

Кофер алат за мале мајсторе 
Димензије: 25x12x20 cm 
за млађу васпитну групу – 3 комплета,  

за средњу васпитну групу – 3 комплета,  

за старију васпитну групу – 2 комплета 

компл 8    

78 

Домаће животиње у дисплеју, израђене од 

меке гуме, 36 комада у паковању, 
Димензије: дужина животиње 14 cm 
за млађу васпитну групу – 2 паковањa,  

за средњу васпитну групу – 2 паковањa,  

за старију васпитну групу – 2  паковањa 

пак 6    

79 

Дивље животиње у дисплеју, израђене од 

меке гуме, 36 комада у паковању, 
Димензије: дужина животиње 14 cm 
за млађу васпитну групу – 2 паковањa,  

за средњу васпитну групу – 2 паковањa,  

за старију васпитну групу – 2  паковањa 

пак 6    

80 

Аутићи од неломљиве пластике.  

Паковање садржи 24 аутића димензије 8x4 

cm 
Димензије паковања 27x9x16 cm 
за млађу васпитну групу – 2 паковањa, 

за средњу васпитну групу – 2 паковањa,  

за старију васпитну групу – 2 паковањa 

пак 6    

81 

Аутић метални са функцијама, 

покретљиви по принципу повуци/пусти, 

имају функцију отварања врата, хаубе, 

реална имитација аутомобила  
Димензије: дужина аутића 6 cm 

ком 30    
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за млађу васпитну групу – 10 комада, 

за средњу васпитну групу – 10 комада,  

за старију васпитну групу – 10 комада 

82 

Камион за одржавање путева, да садржи 

систем за управљање возилом, те да одаје 

утисак правог возила - пластично возило 
Димензије: 53x19 h 23 cm 
за млађу васпитну групу – 4 комада,  

за средњу васпитну групу – 2 комадa,  

за старију васпитну групу – 4 комада 

ком 10    

83 

Камион ватрогасац са покретљивим 

мердевинама које се окрећу у круг и цревом 

за воду, као и да садржи звучне и светлосне 

ефекте – пластично возило 
Димензије: 47x18x25 cm 
за млађу васпитну групу – 2 комадa,  

за средњу васпитну групу – 4 комада,  

за старију васпитну групу – 4 комада 

ком 10    

84 

Саобраћајни полигон у кутији да садржи: 

крупне коцке, саобраћајне знаке, аутиће, 

рампе, кровове и стазе 
Димензије: 41x40x9 cm  
за млађу васпитну групу  

компл 1    

85 

Саобраћајна мапа са 25 саобраћајних 

знакова, од платна 
Димензије: 124x60x cm 
за средњу васпитну групу – 2 комплетa 

за старију васпитну групу – 2 комплетa 

компл 4    

86 

Саобраћајни знаци, са постољима – 

комплет 6/1 

Комплет саобраћајних знакова са постољима 

за формирање полигона и упознавањењ 

основних саобраћајних правила 
Димензије: 70x75 cm  
за старију васпитну групу  

компл 2    

87 

Лото за упознавање деце са разлицитим 

појмовима: - „Лице-наличје“,  

-„Саобраћај“, -„Мерне јединице“, -„Кувар“. 

Свако паковање садржи 4 лото табле и 24 

лото картице. 
Димензије: 26x26 cm  
за средњу васпитну групу – 8 комплета 

за старију васпитну групу – 8 комплета 

компл 16    

88 

„Наша чула“- едукативна игра за 

упознавање деце са људским чулима, 

њиховим стимулансима и основним 

карактеристикама. Комплет садржи 5 табли, 

32 карте и 5 слагалица 
Димензије: 34x5 h26 cm 

за старију васпитну групу  

пак 8    
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89 

Мозаик сет у коферчету, који садржи 272 

елемента микс боцкалица (ситне, крупне, 

округле и коцкасте)  
Димензија: 26x34x2,5 cm  

за млађу васпитну групу – 5 паковања 

за средњу васпитну групу – 10 паковања 

за старију васпитну групу – 10 паковања 

пак 25    

 

90 

Мекани гумени конструктор, (сунђер-

гума), паковање од 120 елемената, дебљина 

елемента 4 cm 
Димензије најмањег елемента 4x4 cm,  
Димензије највећег елемента 8x16 cm, 

за млађу васпитну групу – 10 паковањa 

за средњу васпитну групу – 20 паковања 

за старију васпитну групу – 20 паковања 

 

пак 

 

50 
   

91 

Дрвени конструктор Геометријска тела  у 

кофици – за игре грађења, упознавање 

геометријских облика сортирање и 

класификацију по облику, боји и величини. 

Дебљина елемента 3,5 cm 
Димензија паковања: 22x22 cm 
за млађу васпитну групу –  4 паковања 

пак 4    

92 

Кинг - великекоцке, паковање у две 

димензије од укупно 48 комада од тога 32 

комада димензија 23 cm и 16 комада, 

димензија 12 cm 

за млађу васпитну групу – 2 паковањa 

за средњу васпитну групу – 4 паковања 

за старију васпитну групу – 6 паковања 

пак 12    

93 

Конструктор јеж у кофици, садржи 108 

гумираних елемената јежасте структуре у 

неколико различитих облика (троугао, 

квадрат, штап …) 

за средњу васпитну групу – 5 паковања 

за старију васпитну групу – 5 паковања 

пак 10    

94 

Конструктор сунцокрет, паковање од 80 

елемената 

за млађу васпитну групу – 10 паковањa 

за средњу васпитну групу – 10 паковања 

пак 20    

95 

Конструктор мидиум са додацима у 

кофици, 134 елем. 
Димензија: h30 cm Ø25 cm 

за млађу васпитну групу – 10 паковања 

за средњу васпитну групу – 10 паковања 

за старију васпитну групу – 10 паковања 

пак 30    

96 

Конструктор 3Д пазле у кофици 
Димензија: h=20cm Ø20 cm 

за млађу васпитну групу – 10 паковањa 

за средњу васпитну групу – 10 паковања 

за старију васпитну групу – 10 паковања 

 

пак 
30    
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97 

Конструктор 3Д пазле са домаћим 

животињама у гајби 188 елемената 
Димензија: 37x24x22 cm 

за средњу васпитну групу – 5 паковања 

за старију васпитну групу – 5 паковања 

пак 10    

98 

Конструктор 3Д пазле са дивљим 

животињама у гајби 188 елемената 
Димензија: 37x24x22 cm 

за средњу васпитну групу – 5 паковања 

за старију васпитну групу – 5 паковања 

пак 10    

99 

Конструктор 3Д ротирајући у гајби, 64 ел. 
Димензија: 45x31 cmh=18cm  

за млађу васпитну групу – 20 паковањa 

за средњу васпитну групу – 20 паковања 

пак 40    

XIV 
 

РАЗЛИЧИТЕ ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ 
     

100 

Домине са животињама у дрвеној кутији са 

поклопцем (28 елемената) 
Димензије паковања: 30x10x5 cm 

за млађу васпитну групу – 4 паковања 

за средњу васпитну групу – 4 паковања 

за старију васпитну групу – 4 паковања 

пак 12    

XV МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ      

101 

Инструментаријум сетови по Орфу (сет у 

торби), комплети музичких ударачких 

инструмената : 
Димензије: 24x26x8 cm 

за млађу васпитну групу – 2 комад a 

за средњу васпитну групу – 4 комада 

за старију васпитну групу – 4 комада 

ком 10    

102 

Дрвени добош са две дрвене палице 
Димензије: Ø20x10 cm: 

за млађу васпитну групу – 1 комад 

за средњу васпитну групу – 1 комад 

за старију васпитну групу – 1 комад 

ком 3    

103 

Ксилофон у дугиним бојама на дрвеном 

постољу 
Димензије: 32x24x4 cm 

за млађу васпитну групу – 3 комада 

за средњу васпитну групу – 3 комада 

за старију васпитну групу – 4  комада 

ком 10    

104 

Клавијатура профи: 44 дирке, LCD панел, 

12 ритмова, 12 тонова, 22 демо мелодије, 

могућност додавања ритма, снимање и 

репродуковање снимљеног, могућност за 

импут микрофона 
Димензије: 59x22x6 cm 
за све три васпитне групе  

ком. 2    
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XVI 
СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧКО И 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 
     

105 
Лопта медицинка 
Димензија Ø12cm, 1000 g 
за све три васпитне групе 

ком 2    

106 
Лопта медицинка  
Димензија Ø15cm, 2000g 
за све три васпитне групе 

ком 2    

107 
Кошаркашка лопта 
Димензија Ø21 cm, 350g 
за све три васпитне групе 

ком 2    

108 
Фудбалска лопта 
Димензија R 22cm, 320g 
за све три васпитне групе  

ком 4    

109 

Гимнастичарски обруч 
Димензије: R = 80 cm 
за млађу васпитну групу – 14 комада  

за средњу васпитну групу – 16 комада 

за старију васпитну групу – 20 комада 

ком 50    

110 

Обруч пљоснат, савитљив 
Димензије: R = 60 cm 
за млађу васпитну групу – 10 комада  

за средњу васпитну групу – 10 комада 

за старију васпитну групу – 20 комада 

ком 40    

111 

Вијаче – конопац за прескакање 

дужина: 2 m 

за млађу васпитну групу – 20 комада  

за средњу васпитну групу – 20 комада 

за старију васпитну групу –20 комада 

ком 60    

112 

Такмичарски конопац „Повуци-потегни“ 
Димензије: пречник 12 mm, дужина 8m  

за старију васпитну групу  
ком 1    

113 

Чуњеви: за вежбање координације, 

балансирања и прецизности 
Димензије: h =45 cm 
за млађу васпитну групу – 10 комада  

за средњу васпитну групу – 10 комада 

за старију васпитну групу – 15 комада 

ком 35    

114 

Кантице-ходалице, спотрски реквизит за 

одржавање равнотеже и координацију 
Димензије: Ø13 cmh =13,5 cm 
за млађу васпитну групу – 10 комада  

за средњу васпитну групу – 10 комада 

за старију васпитну групу – 10 комада 

ком 30    

115 

„Падобран за групну игру“ од разнобојног 

импрегнираног платна   

пречник 500 cm  

за све три васпитне групе  

ком 2    

116 Дечији атлас – атлас природе, тврд повез, ком 6    
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ћирилица 
Димензије: 26x33 cm 
за млађу васпитну групу – 2 комада 

за средњу васпитну групу – 2 комада 

за старију васпитну групу – 2 комада 

117 

Дечији атлас, тврд повез, ћирилица 
Димензије: 26x33 cm 
за млађу васпитну групу – 2 комада 

за средњу васпитну групу – 2 комада 

за старију васпитну групу – 2 комада 

ком 6    

118 

Глобус дан и ноћ, који приказује реално 

соларно време на целој планети. Приликом 

окретања да пружа увид у годишња доба у 

различитим земљама 
Димензије: 38x33x37 cm 
за старију васпитну групу 

ком 2    

119 

Сунчев систем за едуковање о планетама и 

сунчевом систему. Садржи: Сунце, 9 

планета, аутоматску ротацију, инерактивни 

гас, креће се и светли 
димензије: 48x31x18 cm 
за старију васпитну групу  

пак 2    

120 

Микроскоп са могућношћу увеличавања 

100, 600 и 1200 x, са пропратном опремом за 

старију васпитну групу  
пак 2    

УКУПНО без ПДВ-а :   

 

 

 


