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Дел.бр. 1543/19 

Датум 22.08.2019.године  

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.Гл.РС”бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл. 6. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Сл. Гл. РС” бр. 86/2015 ), Одлуке   број 1541/19 од 

22.08.2019. године о покретању поступка јавне набавке  и Решења број 1542/19  од 22.08.2019.године 

о образовању Комисије за јавну набавку, израђена је 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

За јавну набавку мале вредности бр.03/19 

 

НАБАВКА ДОБАРА  

Дидактички материјал и играчке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРСТА ПОСТУПКА: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      август   2019. Године 
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I.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 

 

Назив наручиоца: Школа за основно и средње образовање са домом 

„Свети Сава“ 

Адреса наручиоца: Милије Станојловић 30,11260 Умка 

Интернет страница наручиоца: www.sososvsava.edu.rs 

Е-mail адреса наручиоца: svetisavau @eunet.rs 

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности  

Предмет јавне набавке: Добра- дидактички материјал и играчке 
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Лице за контакт: 

Име и презиме: Славица Тодорић, дипл. правник 

Функција: Секретар школе 

Телефон: 011/8026856 

Е-mail адреса: svetisavau@eunet.rs 

 

II.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1.Опис предмета набавке:  

А.Детаљан опис предмета набавке: 

Дидактички материјал и  играчке 

Б.Обавеза поседовања посебне дозволе за обављање 

делатности: 

 

2.Ознака предмета набавке:  

 7822100 

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака 

из општег речника набавке: 

 

III.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

Врста добара: набавка добара – дидактички материјал и играчке  

Техничке карактеристике и квалитет добара дате су у делу VI конкурсне документације у Обрасцу – 

Понуда са спецификацијом.  

У цену морају бити урачунати сви припадајући трошкови. Наведене количине су оквирне за период 

од 12 месеци и структура испоручених добара може да варира у односу на  спецификацију, али у 

оквиру укупне уговорене вредности.  

Понуда мора да обухвата испоруку свих артикала из Обрасца Понуде.   

Рок испоруке добара: возилом продаваца у магацин купца на адресу – Умка, ул.Милије Станојловић 

30. у року од највише 24 часа од  наручивања.  

Предметна добра морају бити упакована, од стране Добављача, у амбалажи и на начин који је 

прописан за ову врсту добара, тако да се иста обезбеде од делимичног или потпуног оштећења при 

утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу.  

 

 

 

 

 

 

 

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

  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

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

 

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

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

 

 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  
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 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

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

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

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

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

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

средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 

 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона.  

 

 1) да располаже неопходним финансијским капацитетом и то:  

 -да Понуђач није био неликвидан годину дана  пре датума објављивања Позива за подношење 

понуда.  

 2) да располаже довољним техничким капацитетом и то:  

 -да поседује/користи магацински простор/ сопствено складиште  

-да поседује/користи најмање једно доставно возило за превоз добара до магацина Наручиоца 

 3) да располаже довољним кадровским капацитетом - да запошљава најмање 5 лица на дан 

објављивања позива за подношење понуде   

 

 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  
 

 2.1. Испуњеност обавезних за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 

77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 

поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

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

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

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

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

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

овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом 

 

2.2. Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона који су дати у тачки 1.2. овог 

одељка, понуђачи доказују достављањем следећих доказа: 

 За финансијски капацитет:  

 1. Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности у периоду од годину дана пре 

објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.  

 За технички капацитет:  

 1. За поседовање магацинског простора/сопственог складишта Понуђач је дужан да достави 

као доказ копију купопродајног Уговора или Уговора о закупу складишта  

 2. Копије саобраћајних дозвола или копије уговора о закупу, лизингу, најму за једно доставно 

возило.  

 За кадровски капацитет:  
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  За минимум три ( 5 ) запослених радника   на одређено или неодређено време, као доказ 

траженог услова потребно је доставити копије обрасца М за наведене запослене раднике, или копије 

уговора о раду.   

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

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

члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

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

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

 3.3. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

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

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

појединих доказа о испуњености услова.  

 

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

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

неприхватљиву.  

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

страницама надлежних органа. 

 

 

 

 

 

 

 

  3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

заступник понуђача, дајем следећу  

 

 

 

      И З Ј А В У 
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Понуђач ________________________________________________________________ [навести назив и 

седиште понуђача] у поступку јавне набавке добара мале вредности  03/2019 - набавка дидактичког 

материјала и играчака  за потребе Школе за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ 

Умка  ,  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то:  

 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

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

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

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

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

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

и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде.  

 

 

 

 

Место:_____________         Понуђач:  

Датум:_____________    М.П    . _____________________  

 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

  

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

 

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

овлашћено лице подизвођача, дајем следећу  

 

 

      И З Ј А В У  
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Подизвођач _____________________________________________________________ [навести назив и 

седиште подизвођача] у поступку јавне набавке добара мале вредности: набавка дидактичког 

материјала и играчака  ,за потребе Школе за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ 

Умка ,  број јавне набавке   03/2019  , испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:  

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

Место:_____________            

            Подизвођач:  

Датум:_____________     М.П.     _____________________  

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити попуњена и потписана 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА  
 Понуђач подноси понуду на српском језику.  

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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

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

отвара.  

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

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

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

Понуду доставити на адресу: Школа за основно и средње образовање са домом „Свети 

Сава“Умка ,Милије Станојловић 30  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара– набавка 

дидактичког материјала и играчака  број јавне набавке 03/2019-НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.09.2019.године до 11  часова 
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 Наручилац ће, по пријему  понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

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

 Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

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

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

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

 Понуда мора да садржи:  

 Изјава о испуњености услова,  

 Образац понуде,  

 Модел Уговора,  

 Образац изјаве о независној понуди,  

 Све доказе из конкурсне документације о испуњености додатних услова  

 Понуђач треба да достави понуду у писаном облику на преузетим оригиналним обрасцима.  

 Понуда мора да буде јасна и потписана и оверена од стране овлашћеног представника 

понуђача.  

 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у достављеним обрасцима, у 

за то предвиђеним местима. Обрасци се попуњавају читко, штампаним словима ручно, писаћом 

машином или на рачунару.  

 Понуда мора да садржи све елементе, документе и доказе који су тражени у конкурсној 

документацији и овом упутству. 

Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији прецртавањем 

постојећих навода и уписивањем других навода, јер ће у суротном, такве понуде бити одбијене. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

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

печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају 

давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу  (Изјава о независној понуди, Изјава о 

испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране 

сваког понуђача из групе понуђача.  

 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 

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

саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 

 

 3.ПАРТИЈЕ  
 Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

 

 4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

Подношење понуде са варијантама није дозвољено 

 

 5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  
 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде.  

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

доставља.  

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Школа за основно и средње 
образовање са домом „Свети Сава“Умка ,Милије Станојловић 30   , са назнаком:  
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„Измена/Допуна/Опозив понуде за јавну набавку добара– Набавка добара- дидактички материјал и  

играчке  бр. набавке   03/2019,  НЕ ОТВАРАТИ”     

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

 

 6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

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

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

 

 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде   наведе да 

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

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

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

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

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

(Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).  

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

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 

 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 Понуду може поднети група понуђача.  

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

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

који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то:  

 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

  

 

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

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

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.  

 Рок плаћања је 45 дана ( у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама («Сл.гласник РС» бр. 119/2012, 68/29015, 113/2017.) од дана пријема 

фактура за испоручена добра.  

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
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 Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати стандардима прихваћеним у Републици 

Србији , захтевима Наручиоца и важећим стандардима квалитета.  

У случају да Понуђач испоручи добра која не одговарају техничким и другим захтевима  

Наручиоца, дужан је да на основу рекламације Наручиоца, исте замени другим одговарајућим 

у року не дужем од 2 дана од дана пријема рекламације. У супротном, Наручилац има право да исте 

набави на слободном тржишту и да фактурише разлику у цени увећаних трошкова набавке Продавцу 

/ Понуђачу у року од 7 дана од настанка оваквог случаја. 

 

 9.2. Захтев у погледу рока испоруке  
 Понуђач је у обавези да испоруку добара изврши  одмах након потписивања уговора . 

 

 Место испоруке –добара –на адресу НаручиоцаШкола за основно и средње образовање 
са домом „Свети Сава“Умка ,Милије Станојловић 30   , са возилом продавца, истоварено. 
  Фактура се испоставља Купцу обједињено за испоручена добра Наручиоца. 

  

 9.3. Захтев у погледу рока важења понуде  
 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.  

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

понуђача продужење рока важења понуде.  

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

 

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

  ПОНУДИ  
 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим 

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

узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  

 

 У цену је урачунато цена предмета јавне набавке и испорука .  

 Цена је фиксна и не може се мењати. Након закључења уговора Купац може да дозволи 

промену цене само из објективних разлога у складу са чл.115.ЗЈН, али не пре истека рока важности 

понуде. 

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

чланом 92. Закона.  

  

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  

 

 I Понуђач је дужан да   достави:  

 Средство финансијског обезбеђења  ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА на дан закључења 

уговора доставља наручиоцу:  

Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 

за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу –писму. Рок важења менице је 30 дана дуже од рока на који се 

потписује уговор. 

 

 12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.  

 

 

 13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

 ПОНУДЕ  

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

поште на e-mail svetisavau@eunet.rs  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније 5  дана пре истека рока за подношење понуде.  

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

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном 

облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, 03/19. 

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

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

продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

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

Закона. 

 

 14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

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

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

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

Закона).  

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

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

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

(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

 Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

неприхватљиву.  

 

 15.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР  
 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“. 

 

 16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је дао дужи рок важења понуде.  
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17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о  

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. (Образац изјаве из 

поглавља IV.) 

 

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

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

пословно удружење у њихово име.  

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

Републичкој комисији.  

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

 svetisavau@eunet.rs , или препорученом пошиљком са повратницом.  

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

Републичкој комисији 

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

радње наручиоца.  

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

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим у поступку јавне набавке мале 

вредности ако је примљен од стране наручиоца 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, 

без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. 

Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. ,  

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

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

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности је пет дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки.  

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

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

истека рока за подношење захтева из члана 149. ст. 3. и 4. ЗЈН, 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.  

 Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 

заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ ЗЈН.  

 

 Подносилац захтева за заштиту права дужан је да уплати таксу од 60.000,00 динара, у складу 

са чланом 156. Закона о јавним набавкама на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06 позив 

на број 253 или 153 (у зависности да ли се такса плаћа налогом за пренос или налогом за уплату). У 

делу Позив на број наводи се број или ознака јавне набавке. На сајту Републичке комисије је издато 

упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права са примерима ових правилно 

попуњених образаца.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се било која од 

испод наведених опција 

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

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

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

је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога 
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(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

 (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

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

заштиту права;  

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

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

таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке.  

 

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

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.  

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

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 

1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен 

рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 

(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава); 

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

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 

који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом  

 

 21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  

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

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

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

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

 

  

VI . ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ 

 

 Понуда бр________________ од__________________ за јавну набавку мале вредности  

Набавка добара- дидактички материјал и  играчке  бр. набавке  03/19 ,        

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:   

Адреса понуђача:   

Матични број понуђача:   

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):   

Име особе за контакт:   

Електронска адреса понуђача (e-mail):   

Телефон:   

Телефакс:   

Број рачуна понуђача и назив банке:   

Лице овлашћено за потписивање уговора   

 

 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
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В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико 

понуду подноси група понуђача 

 

3)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:   

Адреса:   

Матични број:   

Порески идентификациони број:   

Име особе за контакт:   

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач:  

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач:  

 

2) Назив подизвођача:   

Адреса:   

Матични број:   

Порески идентификациони број:   

Име особе за контакт:   

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач:  

 

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач:  

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 

се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:   

Адреса:   

Матични број:   

Порески идентификациони број:   

Име особе за контакт:   

2) Назив учесника у заједничкој понуди:   

Адреса:   

Матични број   

Порески идентификациониброј:   

Име особе за контакт:   

3) Назив учесника у заједничкој понуди:   

Адреса:   

Матични број:   

Порески идентификациони број:   

Име особе за контакт:   

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
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табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:  

 

Набавка добара- дидактички материјал и  играчке  бр. набавке   03/19 , за потребе школе 

 

 

 

 

 
Редни 
број 

 Назив артикла-опис   Количина Јединична 
вредност 
без ПДВ-а 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

1  
 

Математички жетони  
Сет садржи 200 ком двострано обојених (црвено-
жутих)пластичних жетона за основне математичке 
игре:број, скуп ;пречник једног жетона је 2 цм.(Пертини 
или еквивалент) 
 

 1   

2  „SMART PEN EDUKO“ – са паметном оловком која 
коментарише одговоре. Интерактивно проналажење и 
решавање одговора на задате теме и задатке .100 
едукативних лекција , 8 различитих тема (бреме, 
животиње, занимљива математика , скупови, облици,-
препознавање-уочавање,упоређивање); 3 функције 
оловке – говори , свира и светли.(Перини или 
еквивалент) 
 

 3   

3  Вига временска орјентација – 
На дрвеној плочи 30х30цм приказани су сви елементи 
временске орјентације : датуми у месецу, дани у 
недељи, месеци у години, годишња доба , доба дана 
,временска прогноза , са мобилним 
показивачем.(Пертини или еквивалент 
 

 1   

4  Вига логички низови- 
Сет који се састоји од дрвених табли , дрвених шипкица 
,за низање облика и решавање постављених 
задатака.Потребно је поставити таблу вертикално у 
лежиште на кутији чиме се задаје задатак који деца 
решавају правилним вертикалним низањем перли на 
постављене штапове,препознавајући перле по облику и 
боји. 
Сет садржи 5 задатака , 5 штапова и 45 великих 
дрвених перли величине 3 цм .Димензије паковања : 
33х32х5цм.(Пертини или еквивалент) . 
 

 1   

5   Електронски постери знања3/1 
Три теме ...Комплет електронских постера знања који 
говоре и обухватају 3 теме :људско тело , животиње на 
фарми и занимања људи.Сваки постер нуди неколико 
функција које се активирају притиском на дугмиће 
:научи о појмовима , квиз и освајање бодова ,функцију 
понављања.Сет садржи батерије .Сваки постер је 
димензија 60х45цм.(Пертини или еквивалент 
 

 1   

6  Човече не љути се  
Садржи :мапу за игру (32х32) која је укоричена и 
двострана –са једне стране за 4 са друге стране за6 
играча.Димензије :33х32х4цм.(Пертини или еквивалент)  
 

 1   

7   Гумени конструктор градитељ у тегли 
Садржи 60 гумених делова у 4 различите боје , у 

 1   
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облику шрафића са жљебовима,за лако комбиновање и 
повезивање .Осим жљебастим повезивањем жљебови 
се могу уметати један у други у бесконачне низове 
.Димензије елемената :4х4цм има 60 делова.(Пертини 
или еквивалент)  
 

8  Боцкалице за децу као коферче са ручком У 4 боје које 
пружају могућност прављења разних облика.Сет 
садржи 100 боцкалица и табле.pertini ili ekvivalnet 

 2   

9  Тунел за провлачење . 
(Спортимпех или еквивалент) 

 1   

10   Сет коцки за играње 52 комада . 
(Спортимпех или еквивалент) 

 1   

11  Гимнастички сет на колицима . 
(Спортимпех или еквивалент) 

 1   

12  Едукативна игра 10 Еду игара  
Воз са животињама,погоди ме , игра са облицима, 
аутобус са бројевима, интерактивни бројеви ,како 
написати бројеве,игра меморије са аутићима 
,интерактивне речи, БИП ,БИП азбука постер,БИП,БИП 
игра памћења. 
Сет је са „Сarotina“ оловком која говори и светли –
Спорт импекс, пертини или еквивалнт 
 

 1   

13  Мали геније ср едукативна игра –људско тело за 
најмлађе 
Паковање садржи слагалице које описују грађу човека. 
Садржај пакета: 
2 слагалице у облику људског тела  
2 слагалице са активностима  
10 великих меморијских картица чула 
20 меморијских играћих картица . 
Инструкције са правилима игре. 
Димензије паковања:39х28,5х6цм, Спортимпекс, 
пертини или еквивалент 
 
 

 1   

14  Мали геније –едукативна игра  
Годишња доба и време. 
Пакет садржи 4 слагалице за приказ  годишњих доба 
,спинер који приказује сат,слагалицу бубамара која 
подучава децу данима у недељи и слагалицу загонетку 
која подучава називе месеци у години. 
Садржај пакета: 
4 слагалице са годишњим добима 
сат у облику пужа са активностима ,бубамара са 
данима у недељи, 
Двострана корњача са месецима и годишњим добима 
,инструкције са правилима игре  
Паковање:39х28,5х6,Спортимпекс, пертини или 
еквивалент 

 1   

15  . 
„CLEMENTONI“МАЛИ ИСТРАЖИВАЧИ ИГЛИЦЕ 
Интерактивни квиз је креиран као едукативна игра која 
омогућава да на забаван начин појачате меморију 
,логички и опсервациони капацитет детета .100 квизова 
и 12 различитих активности помаже деци да препознају 
боје ,бројеве, геометријске облике, домаће и дивље 
животиње. 100 квизова i 12 различитих активности 
помаже деци да препознају боје, бројеве, геометријске 
облике, домаће и дивље животиње. 
 Материјал: пластика ,картон 
Димензије:37.5х5.3х28.5цм.Паковање садржи :6 табли 
са 12 активности ,1 електрични модул са две оловке за 
одговарање, 1 подлога за карте и 1 упутство- 
спортимепкс, пертини или еквивалнт.  
 

 1    

16  Дечији таблет –мали научник ,три нивоа знања 
:почетник , ученик и научник. 200 питања,200 звукова и 

 1   
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гласова , 20 тема игара,различите веома забавне 
мелодије. – спорт импекс, пертини или еквивалнет  

17  „Магнети боок“кутија са магнетима 4 годишња доба. 

Кутија садржи 48 магнета ,4 картице са годишњим 
добима и 4 подлоге с људима обученим према 
одређеном годишњем добу.Све је паковано у кутију у 
облику књиге .Димензије кутије 19х4х26 цм,састав 115 
магнетних делова и 4 картице.Прво је потребно 
одабрати које годишње доба ћете слагати те ту картицу 
ставити као позадину на унутрашњу страну кутије која 
је магнетизирана ,након тога пшотребно је наћи картицу 
са људима који су обучени као да припадају годишњем 

добу које се слаже. .(Градска беба ,concept store или 

еквивалент). 

 1   

18  „PINO 3 U 1“ДИДАКТИЧКА КЛАЦКАЛИЦА   
Пино дидактичка клацкалица обухвата 3 игре. 
1. Низање дрвених елемената – цветића на канап. 
2. Учење бројева ,бројевног низа, дидактичка 
клацкалица садржи постоље ,штапиће који се уметну у 
постоље и дрвене елементе – цветиће са 
илустрованим бројевима .Дете треба да постави 
штапиће по величини у постоље и ниже елементе на 
њих :прво по бојама,касније по бојама и бројевима. 
3. Упознавање појма равнотеже и вежбе балансирања 
Када сена постоље играчке уметне полукружни додатак 
,оно постаје „клацкалица“ на коју треба послагати 
дрвене цветиће ,али таки да клацкалица стоји равнои 
да цветићи не падну са ње.Израђена од квалитетног 
дрвета. (eci pec jamax  или еквивалент) 
. 
 

 1   

19 

 

 

 ХЕРОЕС кинетички песак у боји са посудом и модлама  
Количина-1 кг ,састоји се од 98% чистог песка и само 
2% полимера који омогућава лако обликовање и 
растурање.Нетоксичани антибактеријски 
материјал.(Играчке“ зврчке“, пертини  или еквивалент) 

 1   

20  „PINO „Слагалица (6 тема)Дрвена табла за 
разликовање појмова и врста воћа ,животиња и 
возила.Ова слагалица захтева од детета да прави 
скупове са елементима који им припадају.Сврставање 
воћа, животиња и превозних средстава у одговарајуће 
редове у ствари је формирање скупова уз утврђивање 
критеријума који одређују припадање,односно 
неприпадање скупу о коме је реч.(Eci pec jamax , 
пертини   или еквивалент) 

 1   

21  „PINO“ Велика уметаљка саобраћај-важна за 
интелектуални развој детета.Превозна 
средства,обезбеђују почетно интересовање,а држач 
елемената погодује нивоу моторичке спретности малог 
детета.Велики број елемената захтева виши ниво 
моторичке зрелости и когнитивних способности .(Eci 
pec jamax , пертини  или еквивалент. 

 1   

22  „PINO NTC“ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЖИВОТИЊЕ 
 Дидактичка играчка ,учење уз помоћ симбола,18 
елемената,квалитетно дрво,фина обрада,сигурне 
ивице ,нетоксичне ,пријатне боје ,чврста дрвена 
подлога за слагање,димензије: 22х22,5х0,8цм ,за децу 
од 3-8 година. 
Пино NTC асоцијације-животиње садрже 9 сличица 
животиња,поред којих се налазе застава и назив 
државе из које животиње потичу (Eci pec jamax  , 
пертини  или еквивалент). 

 1   
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23  Ксилофон-величина 15 дирки . 
(Беомелод, спорт имепкс, пертини или еквивалнет) 

 2   

24  Металофон – дворедни 
(беомелод, пертини  или еквивалент) 

 1    

25  Орф-сет удараљке 
Орфов инструментаријум 
(Беомелод, пертини или еквивалент).  
 

 1   

26  Геометријски облици 20 комада-тестовни материјал за 
проценуразумевања говора. 
Сет чини 20 облика -10 квадрата 5 већих 5 мањих и 10 
кругова 5 већих и 5 мањих у пет различитих боја зелена 
жута, бела, црвена и плава. 
Разлика у величини је 50 %-3 и 1,5 цм. 
Материјал је у дрвеној кутији, без поклопца. Материјал  
израђен  по инструкцијама  професорице ФАСПЕР др 
Милица Глигоровић.(“KOCKICA ECO TOYS” ili 

ekvivalent) 

 1   

27  Домине домаће животиње 28 комада у дрвеној кутији 
Материјал: парена буква, ламинирана фолија, кутија 
европски јухор. Боја нефарбано. Домине су са сликама 
домаћих животиња коњ, крава, прасе, пиле, мачка, зец, 

овца.(KOCKICA EKO TOYS ili ekвивалент) 

 2   

28  Математичке палице у дрвеној кутији са поклопцем за 
истраживање бројева од 1-10 
Материјал кутија парена буква,шпер плоча,палице: 
парена буква 
Кутија садржи 30 комада белих коцака од 1 цм, 18 
комада црвених  од 2 цм,16 комада светло зелених 
3цм,8 комада розе 4 цм, 8 комада жутих од 5 цм, 6 
комада тамно зелених 6 цм ,6 комада црних 7 цм, 6 
комада браон од 8 цм,6 комада лила од 9 цм и 6 
комада наранџастих од 10 цм призми. (“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент). 

 2   

29  Перле у боји 25 комада са иглицом за низање у 
пластичној амбалажи. 
димензије перлица од 1,5-2,5 цм 
материјал парена буква ,канап од 45-50 цм. 
Фарбано нешкодљивим лак бојама на воденој основи. 
Боје црвена,плава,жута 
зелена,наранджаста,лила,светло плава. (“KOCKICA 
EKO TOYS” ili еквивалент) 

 4   

30  Степенице дидактичко дрво  
Мера постоља 21x21x4-7 цм 
Степенице се састоје од 16 ваљака груписани по боји и 
величини и постоља у који се ти ваљци смештају.(рупе 
3 цм ) Боје ваљака црвено,плаво зелено и жуто. Боја 
постоља натур,материјал тврдо дрво. 
Сет садржи и картоне са бојама. (“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент) 
 

 1   

31  Низалица воће са дрвеном кутијомИграчка се састоји 
од канапа  60-65 цм са дрвеном иглом на који се ниже 
дрвено воће, банане, јабуке, лимун, поморандже, 
шљиве, крушке од сваког воћа по 3 комада. Дрвена 
кутија 24,5x15,5x 7 цм са 2 раздељка посебно за воћа и 
за ламинирани картон са шаблонима воћа. Добра 

 2   
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играчка 2013 године. (“KOCKICA EKO TOYS” ili 
еквивалент) 

 

32  Цветови розе плаво-тестовни материјал за процену 
класификације  
Процена инклузије класа са 20 дрвених цветова, 16 
ружичасте и четири плаве боје. 
Сет цветова је у дрвеној кутији без поклопца.  
Материјал  израђен  по инструкцијама  професорице 
ФАСПЕР др Милица Глигоровић. . (“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент) 
 

 1   

33  Штапићи за конзервацију дужине – тестовни материјал 
за процену 
Сет садржи 6 штапића од којих су 2 исте дужине. 
Штапићи су одложени у дрвену кутију без поклопца. 
Димензија кутије 16,4x 9,6 x6,6 цм 
Материјал парена буква 1x1 цм  
Материјал  израђен по  инструкцијама  професорице 
ФАСПЕР др Милица Глигоровић. (“KOCKICA EKO 

TOYS” ili еквивалент) 
 
 

 1   

34  Штапићи за серијацију –тестовни материјал за процену 
Сет садржи 11 штапића 
димезија кутије 20,4x 9,6x 6,6  цм 
Штапићи су одложени у дрвену кутију без поклопца. 
Материјал парена буква 1x1 цм . 
Материјал  израђен по  инструкцијама  професорице 
ФАСПЕР др Милица Глигоровић(“KOCKICA EKO TOYS” 
ili еквивалент) 
 

. 
 

 1   

35  Стик тест-тестовни материјал  за процену 
визуоконструктивних способности. 
Сет се састоји од 3 пута по 8 дрвених палица на 
крајевима уфарбане у црвену плаву и жуту боју. 
Штапићи су одложени у дрвену кутију без поклопца. 
Димензија кутије 16,4x 9,6 x6,6 цм 
Материјал парена буква 1x1 цм  
Материјал  израђен по инструкцијама  професорице 
ФАСПЕР др Милица Глигоровић. (“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент) 
 
 

 1   

36  Домине боје и облици 28 комада у дрвеној кутији за 
распознавање боја и облика. 
Мера кутије.18 6 5,5 цм 
Мера једне домине 2,5 5 0,7 цм 
Материјал буква, ламинирана фолија , нефарбано  
Домине су са сликама геометријских равни у 7 боја. 
(“KOCKICA EKO TOYS” ili еквивалент) 
 
 
 

 2   

37   Колутови за набацивање . Четвороугаоне плочице 5 
комада се састављају 
са чичак траком са рупицана на средини,у рупице се 
стављају фарбани дрвени штапићи 5 комада 
црвена,жута,плава,зелена и светло плава. 
Мера 1 плочице 12,5 12,5 2 цм  
Р-2,5-3/13 цм 
Колут Р=14 цм 
Материјал квалитетна парена буква, шпер плоча,чичак 

трака. (“KOCKICA EKO TOYS” ili еквивалент) 

 2   
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38  Тактилни ваљци за процену чула додира. 
Материјал: квалитетно тврдо дрво парена буква, 
шмиргл папир, чоја, джак, картон, гума, плута, кожа. 
Ваљци са различитим материјалима постоље са 
рупама са истим материјалима. Материјал се користи 
за усавршавање способности разликовања материјала 
димензије 26.5 / 13.5 /4-4.5 цм(“KOCKICA EKO TOYS” ili 
еквивалент) 
 

 2   

39  Кутије за разликовање звукова 
Материјал.парена буква,шпер плоча стакло, челик, 
дрво, пластика, и разни природни материјали-со 
бибер,пиринач... 
При звецкању свака кутија даје различит звук. 
10 пари кутија 20 комада,за контролу грешке сваки пар 
је означен са остом бојом. 
Мера кутије.3,6 3,6 3,6 цм(“KOCKICA EKO TOYS” ili 
еквивалент) 
 
 

 2   

40  Слагалица штипаљка - пинцета хват 
Слагалица се састоји од 8 ваљака,груписани по боји од 
сваке боје по 2. Црвена,жута,зелена плава. Ваљци се 
смештају у постоље, свака дршка са којом се ваљак 
поставља у рупицу, је другачијег  облика и димензије. 
димензија постоља: 25x12x8 цм(“KOCKICA EKO TOYS” 
ili еквивалент) 

 
 

 1   

41  Домине у дрвеној кутији дивље животиње 28 комада 
велики формат 
 
Материјал парена буква,лаинирана фолија 
Кутија парена буква и европски јухор. 
Боја нефарбано .Домине су са сликама дивљих 
животиња слон, лав,носорог,медвед,жирафа..итд. 
Димензија кутије 23x37x 2,8 цм мера домине 5x 10 x0,8 
цм(“KOCKICA EKO TOYS” ili еквивалент) 
 

 
 

 2   

42  Игра са бројевима 1. друштвена игра за развијање 
стратегијеи способност предвиђења. 
Материјал парена буква,шпер плоча,поцинкована 
жица,зелена чоја. У дрвеној кутији су два пута по девет 
плочица са ситоштампаним бројевима од 1-9 са обе 
старне плочица, и две коцке за бацање.  
Димензија кутије :26.8/26.8/4 cm 
Добра играчка 2013 године(“KOCKICA EKO TOYS” ili 
еквивалент) 
 

 2   

43  Магнетна слова Азбуке  60 у пластичној амбалажи 
на полеђини сбаког слова је магнет . 
Димензија 1 слово:2,6 2,6 0,7 цм. 
Материјал парена буква, ламинирана фолија(“KOCKICA 
EKO TOYS” ili еквивалент) 
 
 

 1   
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44  Мој град 1. 
Сет садржи :1 велику кућу,3 мале куће,1 школу,5 
дрвета,1 ограду,1 бунар,1 биоскоп, 1 крчму, укупно 14 
комада минијатурних реплика објекта. 
Материјал :парена буква,шпер плоча,фарбане са 
нешкодљивим лак бојама на воденој основи. Сет је у 

платненој врећи. (“KOCKICA EKO TOYS” ili еквивалент) 
 
 

 2   

45  Шаблони за писање сет од 4 комада  за увежбававање 
држања оловке са различитим типовима линија. 
На свакој плочи има по 2 типа линија укупни 8 комада и 
дрвеним перлицама у боји зелена, плава, жута и 
црвена. 
Димензија комплет од 4 шаблона  
43 x16 x1,5 цм 
Материјал:шпер плоча,парена буква. (“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент) 

 
 

 2   

46  Шарене гумице за ситну моторику 
Наранджаста табла са 64 рупица. 
Димензије: 19 x19x 1,5  цм 
Материјал:парена буква,шпер плоча,  гумице 
Сет садржи једну таблу, дрвене палице по пет боја 
жута ,црвена,зелена ,светло плава,и плава од сваке 
палице по 14 комада. Једна  кесица са мали шареним 
гумицама. . (“KOCKICA EKO TOYS” ili еквивалент) 
 

 2   

47  Слагалица са разломцима  
Димензија:35 9,5 4,5  цм 
Материјал: парена буква. 
Сет садржи једно лакирано постоље и  10 дрвених 
облика уфарбане у плаву, жуту, црвену и зелену боју. 
(“KOCKICA EKO TOYS” ili еквивалент) 
 

 2    

48  Бројеви 1-10 за упознавање појма симбола и количине . 
Перлице су исте по величини 4 цм а по реду се 
повећава број перлица од 1 до 10. 
Материјал:парена буква. 
Сет садржи једно постоље са 10 палица и 55 перлица у 
бојама бело,црвено,жуто 
лила,розе,наранджасто,зелено,светлоплаво,тамно 
плавои браон ,и бројевима од 1-10 на дрвеним 
плочицама. . (“KOCKICA EKO TOYS” ili еквивалент) 
 

 1   

49  Рачунаљка коцке и бројеви за распознавање боја и 
бројева,сабирање и одузимање. 
сет садржи 10 натур ,10 жутих,10 плавих,10 зелеих и 10 
црвених коцака, 
Древене плочице : 3 комада од сваког броја од 1-9, 2 
комада 10, 2 знака  минус,плус и једнакост. 
Један сталак са 5 палица 23 цм дужине. (“KOCKICA 
EKO TOYS” ili еквивалент) 
 
 

 2   

50  Лондонска кула-тестовни материјал за процену 
способности планитрања. 
Материјал се састоји од две идентичне конструкције по 
три стубића различите дужине и три куглице 
различитих боја. 
Димензија: 30 x8x 20-9 цм –по 2 комада. 
Материјал  изрђен  инструкцијама  професорице 
ФАСПЕР др Милица Глигорови. (“KOCKICA EKO TOYS” 
ili еквивалент) 
 

 2   
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51  Геометријски облици 27 комада–тестовни материјал за 
процену класификације  
Сет садржи геометријске облике круг троугао и квадрат 
у три различите боје и величине . 
По девет кругова ,троуглова,и квадрата разлика по 1 цм 
почев од 3 цм на више. 
Материјал  израђен  инструкцијама  професорице 
ФАСПЕР др Милица Глигоровић(“KOCKICA EKO TOYS” 

ili еквивалент) 
 

 1   

52  IX-OX-за интерактивне табле 
Димензије 22 22 8 цм 
Материјал парена буква ,шпер плоча, поцинковане 
жице.(“KOCKICA EKO TOYS” ili еквивалент) 
 
 

 1   

53  Лале црвено жуте-тестовни материјал 
За процену конзервације боја,и броја. 
Сет садржи 15 комада црвене лале и 9 комада жуте 
лале од дрвета. 
Лале су одложене у дрвену кутију без поклопца. 
Димензија кутије 16,4x 9,6 x6,6 цм 
Материјал  израђен  инструкцијама  професорице 
ФАСПЕР др Милица Глигоровић. (“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент) 

 
 

 1   

54  Гимнастикамозга-круг ѕа развијање билатералне 
координације .Димензија плоче 45пута 25пута 
3,5цм.Плоча од шпер плоче парена буква са ногицама 
на полеђини и чојом да се плоча не клиже.На плочи је 
урезан облик круга и две дрвене кружне водилице  са 
рупом на средини за кажипрсте.(„КОЦКИЦА ЕКО ТОYЅ“ 
или еквивалент) 

 

 1   

55  Гимнастика мозга – квадрат ѕа развијање билатералне 
координације .Димензије плоче 45 х25 х 3,5цм.Плоча од 
шпер плоче парена буква са ногицама на полеђини и 
чојом да се плоча не клиже.На плочи је урезан облик 
квадрата и две дрвене кружне водилице  са рупом на 
средини ѕа кажипрсте. .(„КОЦКИЦА ЕКО ТОYЅ“ или 
еквивалент) 
 
 

 1   

56  Коцкалица са 100 лица и методички приручник за 
дидактичко манипулативно средство. 
Сет садржи одштампан формат приручника и једну 
Коцкалицу. 
Коцке су направлјене од куване буковине, брок коцака у 
низу је 10. 
Димензије сваке коцке је 5*5*5 цм. 
Коцке се могу окретати – померати у све три равни,а 
медјусобно су побезане еластичном траком унутар 
коцки промера 6мм. .(„КОЦКИЦА ЕКО ТОYЅ“ или 

еквивалент) 
 

 1   

57  Низалице дугме за развијанје фине моторике. 
Димензије 15*12*17 цм. 
Материјал: парена буква, конопац. 
На дрвеном постољу натур боје је облик дугмета 
промера 15цм 
Боја дугмета: жуто, црвено, плаво са ручно нацртаним 
цветићима. .(„КОЦКИЦА ЕКО ТОYЅ“ или еквивалент) 
 

 1   
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58  Ходалица полукугла за правилну координацију око-
рука-нога. 
Сет се састоји од 1.пара полукугли које са доње стране 
имају конопац.Полукугла  може да се окрене на једну и 
на другу страну. 
Димензија Р=15цм, Висина 8,5 цм 
Материјал:квалитетно меко дрво,конопац. 
Баланс полукугла друштвена игра за фину моторику и 
развијање равнотеже. 
Димензија: полукугла Р=10-6 цм. 
 
Сет садржи једну полукуглу и геометријске облике 6 
боја по 2 облика. 
Најмањи облик 2*2*2 цм-до 4*4*4 цм. .(„КОЦКИЦА ЕКО 
ТОYЅ“ или еквивалент) 
 

 1   

59  Куглице и цев – тестовни програм за процену 
фигуративног аспекта мишљења 
Сет садржитри дрвене куглице пречника 5цм у три 
различите боје- 
Црвена, зелена,жута, цев у боји дрвета, отворена са 
обе стране пречника 5,5 цм и дужине од 13цм. 
Материјал: парена буква, шпер плоча . 
20,4*9,6*6,6 цм 
Сет се одложи у дрвену кутију без поклопца. 
Материјал парена буква 1*1 цм. 
Материјал израђенпо инструкцијама професорице 
ФАСПЕР др Милица 1Глигоровић. .(„КОЦКИЦА ЕКО 

ТОYЅ“ или еквивалент) 
 

 1   

60  Баланс полукугла друштвена игра за фину моторику и 
развијање равнотеже Димензије :полукугла Р= 10-6 цм 
,сет садржи једну полукуглу и геометријске облике 6 
боја по 2 облика.Најмањи облик 2х2х2цм до 4х4х4цм 
Коцкица еко тоус или еквивалнт 

 1   

61  Бројчана слагалица се састоји од разнобојних 
квадратних плочица и дрвеног постоља.Сваки број 
представљен је одговарајућим бројем квадрата ,са исто 
толико рупа на њему,(број један црвени квадрат са 
једном рупомза низање, два жута квадрата са две рупе 
...).Бројеви су од један до пет.Материјал парена буква 
,шпер плоча, димензије 38х38х3-7цм.(коцкица еко тоус 
или еквивалент) 

 1   

62  Дидактичке перле у боји велике ,за визуелно 
разликовање висине и боја. Перлице су исте по 
величини 4 цм а по реду се повећава број 
перлица.Материјал парена буква ,димензије 28х5х5-13 
цм (КОЦКИЦА ЕКО ТОУС или еквивалент) 

 1   

63  Шарене куглице и лавиринт са 9 шаблона .Димензије : 
23х23х4цм.Материјал парена буква ,чоја ,ламинирани 
картон.На дрвеној табли са ногицама су перле у боји од 
сваке боје црвена,плава,жута,зелена по4 комадакоје се 
воде по стазама .Сет садржи и 9 шаблона.(КОЦКИЦА 
ЕКО ТОУС или еквивалент) 

 1   

64  Монопол Травел,друштвена игра.(Dexy co или 
еквивалент) 

 2   

65  Уно карте(Dexy co или еквивалент)  2   
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66  ЈЕНГА ,друштвена игра(Dexy co или еквивалент)  1   

67  PIATNIK QUICKOMINO,друштвена игра(Dexy co или 
еквивалент) 

 1   

68  BEST LUCK стони тенис сет(Dexy co или еквивалент)  4   

69  MONDO лопта за баскет(Dexy co или еквивалент)  2   

70  MONDO лопта за фудбал ФИНАЛЕ 5(Dexy co или 
еквивалент) 

 3   

71  MONDO лопта за одбојку(Dexy co или еквивалент)  2   

72  MICKEY MOUSE лопта PIRATI 2(Dexy co или 
еквивалент) 

 3   

73  PIATNIK,друштвена игра 50(Dexy co или еквивалент)  2   

74  PLAY LAND не љути се човече(Dexy co или еквивалент)  2   

75  XXL карте за игру(Dexy co или еквивалент)  2   

 
 

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:               
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Укупна вредност добара  изражена у динарима без ПДВ-а: дин. 

Укупна цена без ПДВ-а словима  

Укупна вредност ПДВ-а   дин. 

Укупна вредност добара  изражена у динарима са ПДВ-ом дин. 

Рок и начин плаћања :                                  Без аванса, у року од 45 дана од фактурисања 

Рок важења понуде ( не краћи од 60 дана ) :  

 
 

Датум           Понуђач 

            М. П.  

_____________________________     ___________________________  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                     
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 

 

 

 

 

 
   ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ   

 
Редни 
број 

 Назив артикла-
опис  

   

 

 

коли

чина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Једини
чна 
цена 
са  
ПДВ-а 

Укупна 
цена 
без 
ПДВ-а 

Укупна цена   
са ПДВ-ом 

1  
 

Математички 
жетони  

Сет садржи 200 
ком двострано 
обојених (црвено-
жутих)пластичних 
жетона за основне 
математичке 
игре:број, скуп 
;пречник једног 
жетона је 2 
цм.(Пертини или 
еквивалент) 

 

  1     

2  „SMART PEN 
EDUKO“ – са 
паметном оловком 
која коментарише 
одговоре. 
Интерактивно 

  3     
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проналажење и 
решавање одговора 
на задате теме и 
задатке .100 
едукативних лекција , 
8 различитих тема 
(бреме, животиње, 
занимљива 
математика , 
скупови, облици,-
препознавање-
уочавање,упоређива
ње); 3 функције 
оловке – говори , 
свира и 
светли.(Перини или 
еквивалент) 

 

3  Вига временска 
орјентација – 

На дрвеној плочи 
30х30цм приказани 
су сви елементи 
временске 
орјентације : датуми 
у месецу, дани у 
недељи, месеци у 
години, годишња 
доба , доба дана 
,временска прогноза 
, са мобилним 
показивачем.(Пертин
и или еквивалент 

 

  1     

4  Вига логички 
низови- 

Сет који се састоји 
од дрвених табли , 
дрвених шипкица ,за 
низање облика и 
решавање 
постављених 
задатака.Потребно је 
поставити таблу 
вертикално у 
лежиште на кутији 
чиме се задаје 
задатак који деца 
решавају правилним 
вертикалним 
низањем перли на 
постављене 
штапове,препознавај
ући перле по облику 
и боји. 

Сет садржи 5 
задатака , 5 штапова 
и 45 великих дрвених 
перли величине 3 цм 
.Димензије паковања 
: 
33х32х5цм.(Пертини 
или еквивалент) . 

 

  1     

5   Електронски 
постери знања3/1 

Три теме 
...Комплет 
електронских 
постера знања који 

  1     
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говоре и обухватају 3 
теме :људско тело , 
животиње на фарми 
и занимања 
људи.Сваки постер 
нуди неколико 
функција које се 
активирају притиском 
на дугмиће :научи о 
појмовима , квиз и 
освајање бодова 
,функцију 
понављања.Сет 
садржи батерије 
.Сваки постер је 
димензија 
60х45цм.(Пертини 
или еквивалент 

 

6  Човече не љути се  
Садржи :мапу за 

игру (32х32) која је 
укоричена и 
двострана –са једне 
стране за 4 са друге 
стране за6 
играча.Димензије 
:33х32х4цм.(Пертини 
или еквивалент)  

 

  1     

7   Гумени 
конструктор 
градитељ у тегли 

Садржи 60 
гумених делова у 4 
различите боје , у 
облику шрафића са 
жљебовима,за лако 
комбиновање и 
повезивање .Осим 
жљебастим 
повезивањем 
жљебови се могу 
уметати један у 
други у бесконачне 
низове .Димензије 
елемената :4х4цм 
има 60 
делова.(Пертини или 
еквивалент)  

 

  1     

8  Боцкалице за децу 
као коферче са 
ручком У 4 боје које 
пружају могућност 
прављења разних 
облика.Сет садржи 
100 боцкалица и 
табле.pertini ili 
ekvivalnet 

  2     

9  Тунел за 
провлачење . 

(Спортимпех или 
еквивалент) 

  1     

10   Сет коцки за 
играње 52 комада . 

(Спортимпех или 
еквивалент) 

  1     

11  Гимнастички сет 
на колицима . 

  1     
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(Спортимпех или 
еквивалент) 

12  Едукативна игра 
10 Еду игара  

Воз са 
животињама,погоди 
ме , игра са 
облицима, аутобус 
са бројевима, 
интерактивни 
бројеви ,како 
написати 
бројеве,игра 
меморије са 
аутићима 
,интерактивне речи, 
БИП ,БИП азбука 
постер,БИП,БИП 
игра памћења. 

Сет је са „Сarotina“ 
оловком која говори 
и светли –Спорт 
импекс, пертини или 
еквивалнт 

 

  1     

13  Мали геније ср 
едукативна игра –
људско тело за 
најмлађе 

Паковање садржи 
слагалице које 
описују грађу човека. 

Садржај пакета: 
2 слагалице у 

облику људског тела  
2 слагалице са 

активностима  
10 великих 

меморијских картица 
чула 

20 меморијских 
играћих картица . 

Инструкције са 
правилима игре. 

Димензије 
паковања:39х28,5х6ц
м, Спортимпекс, 
пертини или 
еквивалент 

 
 

  1     

14  Мали геније –
едукативна игра  

Годишња доба и 
време. 

Пакет садржи 4 
слагалице за приказ  
годишњих доба 
,спинер који 
приказује 
сат,слагалицу 
бубамара која 
подучава децу 
данима у недељи и 
слагалицу загонетку 
која подучава називе 
месеци у години. 

Садржај пакета: 
4 слагалице са 

годишњим добима 

  1     
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сат у облику пужа 
са активностима 
,бубамара са данима 
у недељи, 

Двострана 
корњача са 
месецима и 
годишњим добима 
,инструкције са 
правилима игре  

Паковање:39х28,5
х6,Спортимпекс, 
пертини или 
еквивалент 

15  . 
„CLEMENTONI“МА

ЛИ ИСТРАЖИВАЧИ 
ИГЛИЦЕ 
Интерактивни квиз је 
креиран као 
едукативна игра која 
омогућава да на 
забаван начин 
појачате меморију 
,логички и 
опсервациони 
капацитет детета 
.100 квизова и 12 
различитих 
активности помаже 
деци да препознају 
боје ,бројеве, 
геометријске облике, 
домаће и дивље 
животиње. 100 
квизова i 12 
различитих 
активности помаже 
деци да препознају 
боје, бројеве, 
геометријске облике, 
домаће и дивље 
животиње. 

 Материјал: 
пластика ,картон 

Димензије:37.5х5.
3х28.5цм.Паковање 
садржи :6 табли са 
12 активности ,1 
електрични модул са 
две оловке за 
одговарање, 1 
подлога за карте и 1 
упутство- 
спортимепкс, 
пертини или 
еквивалнт.  

 

  1      

16  Дечији таблет –
мали научник ,три 
нивоа знања 
:почетник , ученик и 
научник. 200 
питања,200 звукова и 
гласова , 20 тема 
игара,различите 
веома забавне 
мелодије. – спорт 
импекс, пертини или 
еквивалнет  

  1     
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17  „Магнети 
боок“кутија са 
магнетима 4 
годишња доба. 

Кутија садржи 48 
магнета ,4 картице 
са годишњим добима 
и 4 подлоге с 
људима обученим 
према одређеном 
годишњем добу.Све 
је паковано у кутију у 
облику књиге 
.Димензије кутије 
19х4х26 цм,састав 
115 магнетних 
делова и 4 
картице.Прво је 
потребно одабрати 
које годишње доба 
ћете слагати те ту 
картицу ставити као 
позадину на 
унутрашњу страну 
кутије која је 
магнетизирана 
,након тога 
пшотребно је наћи 
картицу са људима 
који су обучени као 
да припадају 
годишњем добу које 

се слаже. .(Градска 

беба ,concept store 
или еквивалент). 

  1     

18  „PINO 3 U 
1“ДИДАКТИЧКА 
КЛАЦКАЛИЦА   

Пино дидактичка 
клацкалица обухвата 
3 игре. 

1. Низање дрвених 
елемената – цветића 
на канап. 

2. Учење бројева 
,бројевног низа, 
дидактичка 
клацкалица садржи 
постоље ,штапиће 
који се уметну у 
постоље и дрвене 
елементе – цветиће 
са илустрованим 
бројевима .Дете 
треба да постави 
штапиће по величини 
у постоље и ниже 
елементе на њих 
:прво по 
бојама,касније по 
бојама и бројевима. 

3. Упознавање 
појма равнотеже и 
вежбе балансирања 

Када сена 
постоље играчке 

  1     
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уметне полукружни 
додатак ,оно постаје 
„клацкалица“ на коју 
треба послагати 
дрвене цветиће ,али 
таки да клацкалица 
стоји равнои да 
цветићи не падну са 
ње.Израђена од 
квалитетног дрвета. 
(eci pec jamax  или 
еквивалент) 

. 
 

19 

 

 

 ХЕРОЕС 
кинетички песак у 
боји са посудом и 
модлама  

Количина-1 кг 
,састоји се од 98% 
чистог песка и само 
2% полимера који 
омогућава лако 
обликовање и 
растурање.Нетоксич
ани антибактеријски 
материјал.(Играчке“ 
зврчке“, пертини  или 
еквивалент) 

  1     

20  „PINO „Слагалица 

(6 тема)Дрвена 
табла за 
разликовање појмова 
и врста воћа 
,животиња и 
возила.Ова 
слагалица захтева 
од детета да прави 
скупове са 
елементима који им 
припадају.Сврставањ
е воћа, животиња и 
превозних средстава 
у одговарајуће 
редове у ствари је 
формирање скупова 
уз утврђивање 
критеријума који 
одређују 
припадање,односно 
неприпадање скупу о 
коме је реч.(Eci pec 
jamax , пертини   или 
еквивалент) 

  1     

21  „PINO“ Велика 
уметаљка саобраћај-
важна за 
интелектуални развој 
детета.Превозна 
средства,обезбеђују 
почетно 
интересовање,а 
држач елемената 
погодује нивоу 
моторичке 
спретности малог 
детета.Велики број 
елемената захтева 
виши ниво моторичке 
зрелости и 

  1     
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когнитивних 
способности .(Eci pec 
jamax , пертини  или 
еквивалент. 

22  „PINO NTC“ 
АСОЦИЈАЦИЈЕ 
ЖИВОТИЊЕ 

 Дидактичка 
играчка ,учење уз 
помоћ симбола,18 
елемената,квалитетн
о дрво,фина 
обрада,сигурне 
ивице ,нетоксичне 
,пријатне боје 
,чврста дрвена 
подлога за 
слагање,димензије: 
22х22,5х0,8цм ,за 
децу од 3-8 година. 

Пино NTC 
асоцијације-
животиње садрже 9 
сличица 
животиња,поред 
којих се налазе 
застава и назив 
државе из које 
животиње потичу (Eci 
pec jamax  , пертини  
или еквивалент). 

  1     

23  Ксилофон-
величина 15 дирки . 

(Беомелод, спорт 
имепкс, пертини или 
еквивалнет) 

  2     

24  Металофон – 
дворедни 

(беомелод, 
пертини  или 
еквивалент) 

  1      

25  Орф-сет 
удараљке 

Орфов 
инструментаријум 

(Беомелод, 
пертини или 
еквивалент).  

 

  1     

26  Геометријски 
облици 20 комада-
тестовни материјал 
за 
проценуразумевања 
говора. 

Сет чини 20 
облика -10 квадрата 
5 већих 5 мањих и 10 
кругова 5 већих и 5 
мањих у пет 
различитих боја 
зелена жута, бела, 
црвена и плава. 

Разлика у 
величини је 50 %-3 и 

  1     
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1,5 цм. 
Материјал је у 

дрвеној кутији, без 
поклопца. Материјал  
израђен  по 
инструкцијама  
професорице 
ФАСПЕР др Милица 
Глигоровић.(“KOCKI
CA ECO TOYS” ili 

ekvivalent) 
27  Домине домаће 

животиње 28 комада 
у дрвеној кутији 

Материјал: парена 
буква, ламинирана 
фолија, кутија 
европски јухор. Боја 
нефарбано. Домине 
су са сликама 
домаћих животиња 
коњ, крава, прасе, 
пиле, мачка, зец, 
овца.(KOCKICA EKO 

TOYS ili ekвивалент) 

  2     

28  Математичке 
палице у дрвеној 
кутији са поклопцем 
за истраживање 
бројева од 1-10 

Материјал кутија 
парена буква,шпер 
плоча,палице: 
парена буква 

Кутија садржи 30 
комада белих коцака 
од 1 цм, 18 комада 
црвених  од 2 цм,16 
комада светло 
зелених 3цм,8 
комада розе 4 цм, 8 
комада жутих од 5 
цм, 6 комада тамно 
зелених 6 цм ,6 
комада црних 7 цм, 6 
комада браон од 8 
цм,6 комада лила од 
9 цм и 6 комада 
наранџастих од 10 
цм призми. 
(“KOCKICA EKO 
TOYS” ili 
еквивалент). 

  2     

29  Перле у боји 25 
комада са иглицом 
за низање у 
пластичној 
амбалажи. 

димензије 
перлица од 1,5-2,5 
цм 

материјал парена 
буква ,канап од 45-50 
цм. 

Фарбано 
нешкодљивим лак 
бојама на воденој 
основи. Боје 
црвена,плава,жута 
зелена,наранджаста,

  4     
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лила,светло плава. 
(“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент) 

30  Степенице 
дидактичко дрво  

Мера постоља 
21x21x4-7 цм 

Степенице се 
састоје од 16 ваљака 
груписани по боји и 
величини и постоља 
у који се ти ваљци 
смештају.(рупе 3 цм ) 
Боје ваљака 
црвено,плаво зелено 
и жуто. Боја постоља 
натур,материјал 
тврдо дрво. 

Сет садржи и 
картоне са бојама. 
(“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент) 

 

  1     

31  Низалица воће са 
дрвеном 
кутијомИграчка се 
састоји од канапа  
60-65 цм са дрвеном 
иглом на који се 
ниже дрвено воће, 
банане, јабуке, 
лимун, поморандже, 
шљиве, крушке од 
сваког воћа по 3 
комада. Дрвена 
кутија 24,5x15,5x 7 
цм са 2 раздељка 
посебно за воћа и за 
ламинирани картон 
са шаблонима воћа. 
Добра играчка 2013 
године. (“KOCKICA 
EKO TOYS” ili 
еквивалент) 

 

  2     

32  Цветови розе 
плаво-тестовни 
материјал за 
процену 
класификације  

Процена инклузије 
класа са 20 дрвених 
цветова, 16 
ружичасте и четири 
плаве боје. 

Сет цветова је у 
дрвеној кутији без 
поклопца.  Материјал  
израђен  по 
инструкцијама  
професорице 
ФАСПЕР др Милица 
Глигоровић. . 
(“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент) 

  1     



 

страна 35 од 53 

 

 

33  Штапићи за 
конзервацију дужине 
– тестовни материјал 
за процену 

Сет садржи 6 
штапића од којих су 2 
исте дужине. 
Штапићи су 
одложени у дрвену 
кутију без поклопца. 
Димензија кутије 
16,4x 9,6 x6,6 цм 

Материјал парена 
буква 1x1 цм  

Материјал  
израђен по  
инструкцијама  
професорице 
ФАСПЕР др Милица 
Глигоровић. 
(“KOCKICA EKO 

TOYS” ili еквивалент) 

 
 

  1     

34  Штапићи за 
серијацију –тестовни 
материјал за 
процену 

Сет садржи 11 
штапића 

димезија кутије 
20,4x 9,6x 6,6  цм 

Штапићи су 
одложени у дрвену 
кутију без поклопца. 

Материјал парена 
буква 1x1 цм . 

Материјал  
израђен по  
инструкцијама  
професорице 
ФАСПЕР др Милица 
Глигоровић(“KOCKIC
A EKO TOYS” ili 
еквивалент) 

 

. 
 

  1     

35  Стик тест-
тестовни материјал  
за процену 

визуоконструктивн
их способности. 

Сет се састоји од 
3 пута по 8 дрвених 
палица на крајевима 
уфарбане у црвену 
плаву и жуту боју. 

Штапићи су 
одложени у дрвену 
кутију без поклопца. 

Димензија кутије 
16,4x 9,6 x6,6 цм 

  1     
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Материјал парена 
буква 1x1 цм  

Материјал  
израђен по 
инструкцијама  
професорице 
ФАСПЕР др Милица 
Глигоровић. 
(“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент) 

 
 

36  Домине боје и 
облици 28 комада у 
дрвеној кутији за 
распознавање боја и 
облика. 

Мера кутије.18 6 
5,5 цм 

Мера једне 
домине 2,5 5 0,7 цм 

Материјал буква, 
ламинирана фолија , 
нефарбано  

Домине су са 
сликама 
геометријских равни 
у 7 боја. (“KOCKICA 
EKO TOYS” ili 
еквивалент) 

 
 
 

  2     

37   Колутови за 
набацивање . 
Четвороугаоне 
плочице 5 комада се 
састављају 

са чичак траком са 
рупицана на 
средини,у рупице се 
стављају фарбани 
дрвени штапићи 5 
комада 
црвена,жута,плава,зе
лена и светло плава. 

Мера 1 плочице 
12,5 12,5 2 цм  

Р-2,5-3/13 цм 
Колут Р=14 цм 
Материјал 

квалитетна парена 
буква, шпер 
плоча,чичак трака. 
(“KOCKICA EKO 

TOYS” ili еквивалент) 
 

  2     

38  Тактилни ваљци 
за процену чула 
додира. 

Материјал: 
квалитетно тврдо 
дрво парена буква, 
шмиргл папир, чоја, 
джак, картон, гума, 
плута, кожа. Ваљци 
са различитим 
материјалима 
постоље са рупама 
са истим 

  2     
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материјалима. 
Материјал се користи 
за усавршавање 
способности 
разликовања 
материјала 
димензије 26.5 / 13.5 
/4-4.5 цм(“KOCKICA 
EKO TOYS” ili 
еквивалент) 

 

39  Кутије за 
разликовање звукова 

Материјал.парена 
буква,шпер плоча 
стакло, челик, дрво, 
пластика, и разни 
природни 
материјали-со 
бибер,пиринач... 

При звецкању 
свака кутија даје 
различит звук. 

10 пари кутија 20 
комада,за контролу 
грешке сваки пар је 
означен са остом 
бојом. 

Мера кутије.3,6 3,6 
3,6 цм(“KOCKICA 
EKO TOYS” ili 
еквивалент) 

 
 

  2     

40  Слагалица 
штипаљка - пинцета 
хват 

Слагалица се 
састоји од 8 
ваљака,груписани по 
боји од сваке боје по 
2. 
Црвена,жута,зелена 
плава. Ваљци се 
смештају у постоље, 
свака дршка са којом 
се ваљак поставља у 
рупицу, је другачијег  
облика и димензије. 

димензија 
постоља: 25x12x8 
цм(“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент) 

 
 

  1     

41  Домине у дрвеној 
кутији дивље 
животиње 28 комада 
велики формат 

 
Материјал парена 

буква,лаинирана 
фолија 

Кутија парена 
буква и европски 
јухор. 

Боја нефарбано 
.Домине су са 
сликама дивљих 
животиња слон, 

  2     
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лав,носорог,медвед,
жирафа..итд. 

Димензија кутије 
23x37x 2,8 цм мера 
домине 5x 10 x0,8 
цм(“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент) 

 

 
 

42  Игра са бројевима 
1. друштвена игра за 
развијање 
стратегијеи 
способност 
предвиђења. 

Материјал парена 
буква,шпер 
плоча,поцинкована 
жица,зелена чоја. У 
дрвеној кутији су два 
пута по девет 
плочица са 
ситоштампаним 
бројевима од 1-9 са 
обе старне плочица, 
и две коцке за 
бацање.  

Димензија кутије 
:26.8/26.8/4 cm 

Добра играчка 
2013 
године(“KOCKICA 
EKO TOYS” ili 
еквивалент) 

 

  2     

43  Магнетна слова 
Азбуке  60 у 
пластичној амбалажи 

на полеђини 
сбаког слова је 
магнет . 

Димензија 1 
слово:2,6 2,6 0,7 цм. 

Материјал парена 
буква, ламинирана 
фолија(“KOCKICA 
EKO TOYS” ili 
еквивалент) 

 
 

  1     

44  Мој град 1. 
Сет садржи :1 

велику кућу,3 мале 
куће,1 школу,5 
дрвета,1 ограду,1 
бунар,1 биоскоп, 1 
крчму, укупно 14 
комада минијатурних 
реплика објекта. 

Материјал :парена 
буква,шпер 
плоча,фарбане са 
нешкодљивим лак 
бојама на воденој 
основи. Сет је у 
платненој врећи. 
(“KOCKICA EKO 

TOYS” ili еквивалент) 

  2     
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45  Шаблони за 
писање сет од 4 
комада  за 
увежбававање 
држања оловке са 
различитим 
типовима линија. 

На свакој плочи 
има по 2 типа линија 
укупни 8 комада и 
дрвеним перлицама 
у боји зелена, плава, 
жута и црвена. 

Димензија 
комплет од 4 
шаблона  

43 x16 x1,5 цм 
Материјал:шпер 

плоча,парена буква. 
(“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент) 

 
 

  2     

46  Шарене гумице за 
ситну моторику 

Наранджаста 
табла са 64 рупица. 

Димензије: 19 x19x 
1,5  цм 

Материјал:парена 
буква,шпер плоча,  
гумице 

Сет садржи једну 
таблу, дрвене 
палице по пет боја 
жута ,црвена,зелена 
,светло плава,и 
плава од сваке 
палице по 14 комада. 
Једна  кесица са 
мали шареним 
гумицама. . 
(“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент) 

 

  2     

47  Слагалица са 
разломцима  

Димензија:35 9,5 
4,5  цм 

Материјал: парена 
буква. 

Сет садржи једно 
лакирано постоље и  
10 дрвених облика 
уфарбане у плаву, 
жуту, црвену и 
зелену боју. 
(“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент) 

 

  2      
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48  Бројеви 1-10 за 
упознавање појма 
симбола и количине . 

Перлице су исте 
по величини 4 цм а 
по реду се повећава 
број перлица од 1 до 
10. 

Материјал:парена 
буква. 

Сет садржи једно 
постоље са 10 
палица и 55 перлица 
у бојама 
бело,црвено,жуто 
лила,розе,наранджас
то,зелено,светлопла
во,тамно плавои 
браон ,и бројевима 
од 1-10 на дрвеним 
плочицама. . 
(“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент) 

 

  1     

49  Рачунаљка коцке 
и бројеви за 
распознавање боја и 
бројева,сабирање и 
одузимање. 

сет садржи 10 
натур ,10 жутих,10 
плавих,10 зелеих и 
10 црвених коцака, 

Древене плочице : 
3 комада од сваког 
броја од 1-9, 2 
комада 10, 2 знака  
минус,плус и 
једнакост. 

Један сталак са 5 
палица 23 цм 
дужине. (“KOCKICA 
EKO TOYS” ili 
еквивалент) 

 
 

  2     

50  Лондонска кула-
тестовни материјал 
за процену 
способности 
планитрања. 

Материјал се 
састоји од две 
идентичне 
конструкције по три 
стубића различите 
дужине и три куглице 
различитих боја. 

Димензија: 30 x8x 
20-9 цм –по 2 
комада. 

Материјал  изрђен  
инструкцијама  
професорице 
ФАСПЕР др Милица 
Глигорови. 
(“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент) 

 

  2     
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51  Геометријски 
облици 27 комада–
тестовни материјал 
за процену 
класификације  

Сет садржи 
геометријске облике 
круг троугао и 
квадрат у три 
различите боје и 
величине . 

По девет кругова 
,троуглова,и 
квадрата разлика по 
1 цм почев од 3 цм 
на више. 

Материјал  
израђен  
инструкцијама  
професорице 
ФАСПЕР др Милица 
Глигоровић(“KOCKIC
A EKO TOYS” ili 

еквивалент) 
 

  1     

52  IX-OX-за 
интерактивне табле 

Димензије 22 22 8 
цм 

Материјал парена 
буква ,шпер плоча, 
поцинковане 
жице.(“KOCKICA 
EKO TOYS” ili 
еквивалент) 

 
 

  1     

53  Лале црвено жуте-
тестовни материјал 

За процену 
конзервације боја,и 
броја. 

Сет садржи 15 
комада црвене лале 
и 9 комада жуте лале 
од дрвета. 

Лале су одложене 
у дрвену кутију без 
поклопца. 

Димензија кутије 
16,4x 9,6 x6,6 цм 

Материјал  
израђен  
инструкцијама  
професорице 
ФАСПЕР др Милица 
Глигоровић. 
(“KOCKICA EKO 
TOYS” ili еквивалент) 

 
 

  1     

54  Гимнастикамозга-
круг ѕа развијање 
билатералне 
координације 
.Димензија плоче 
45пута 25пута 
3,5цм.Плоча од шпер 
плоче парена буква 
са ногицама на 

  1     
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полеђини и чојом да 
се плоча не клиже.На 
плочи је урезан 
облик круга и две 
дрвене кружне 
водилице  са рупом 
на средини за 
кажипрсте.(„КОЦКИЦ
А ЕКО ТОYЅ“ или 
еквивалент) 

 
55  Гимнастика мозга 

– квадрат ѕа 
развијање 
билатералне 
координације 
.Димензије плоче 45 
х25 х 3,5цм.Плоча од 
шпер плоче парена 
буква са ногицама на 
полеђини и чојом да 
се плоча не клиже.На 
плочи је урезан 
облик квадрата и две 
дрвене кружне 
водилице  са рупом 
на средини ѕа 
кажипрсте. 
.(„КОЦКИЦА ЕКО 
ТОYЅ“ или 
еквивалент) 

 
 

  1     

56  Коцкалица са 100 
лица и методички 
приручник за 
дидактичко 
манипулативно 
средство. 

Сет садржи 
одштампан формат 
приручника и једну 
Коцкалицу. 

Коцке су 
направлјене од 
куване буковине, 
брок коцака у низу је 
10. 

Димензије сваке 
коцке је 5*5*5 цм. 

Коцке се могу 
окретати – померати 
у све три равни,а 
медјусобно су 
побезане 
еластичном траком 
унутар коцки 
промера 6мм. 
.(„КОЦКИЦА ЕКО 
ТОYЅ“ или 

еквивалент) 
 

  1     

57  Низалице дугме за 
развијанје фине 
моторике. 

Димензије 
15*12*17 цм. 

Материјал: парена 
буква, конопац. 

  1     
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На дрвеном 
постољу натур боје 
је облик дугмета 
промера 15цм 

Боја дугмета: 
жуто, црвено, плаво 
са ручно нацртаним 
цветићима. 
.(„КОЦКИЦА ЕКО 
ТОYЅ“ или 
еквивалент) 

 

58  Ходалица 
полукугла за 
правилну 
координацију око-
рука-нога. 

Сет се састоји од 
1.пара полукугли које 
са доње стране имају 
конопац.Полукугла  
може да се окрене на 
једну и на другу 
страну. 

Димензија 
Р=15цм, Висина 8,5 
цм 

Материјал:квалите
тно меко 
дрво,конопац. 

Баланс полукугла 
друштвена игра за 
фину моторику и 
развијање 
равнотеже. 

Димензија: 
полукугла Р=10-6 цм. 

 
Сет садржи једну 

полукуглу и 
геометријске облике 
6 боја по 2 облика. 

Најмањи облик 
2*2*2 цм-до 4*4*4 цм. 
.(„КОЦКИЦА ЕКО 
ТОYЅ“ или 
еквивалент) 

 

  1     

59  Куглице и цев – 
тестовни програм за 
процену 
фигуративног 
аспекта мишљења 

Сет садржитри 
дрвене куглице 
пречника 5цм у три 
различите боје- 

Црвена, 
зелена,жута, цев у 
боји дрвета, 
отворена са обе 
стране пречника 5,5 
цм и дужине од 
13цм. 

Материјал: парена 
буква, шпер плоча . 

20,4*9,6*6,6 цм 
Сет се одложи у 

дрвену кутију без 
поклопца. 

  1     
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Материјал парена 
буква 1*1 цм. 

Материјал 
израђенпо 
инструкцијама 
професорице 
ФАСПЕР др Милица 
1Глигоровић. 
.(„КОЦКИЦА ЕКО 
ТОYЅ“ или 

еквивалент) 
 

60  Баланс полукугла 
друштвена игра за 
фину моторику и 
развијање равнотеже 
Димензије :полукугла 
Р= 10-6 цм ,сет 
садржи једну 
полукуглу и 
геометријске облике 
6 боја по 2 
облика.Најмањи 
облик 2х2х2цм до 
4х4х4цм 

Коцкица еко тоус 
или еквивалнт 

  1     

61  Бројчана 
слагалица се састоји 
од разнобојних 
квадратних плочица 
и дрвеног 
постоља.Сваки број 
представљен је 
одговарајућим 
бројем квадрата ,са 
исто толико рупа на 
њему,(број један 
црвени квадрат са 
једном рупомза 
низање, два жута 
квадрата са две рупе 
...).Бројеви су од 
један до 
пет.Материјал 
парена буква ,шпер 
плоча, димензије 
38х38х3-
7цм.(коцкица еко 
тоус или еквивалент) 

  1     

62  Дидактичке перле 
у боји велике ,за 
визуелно 
разликовање висине 
и боја. Перлице су 
исте по величини 4 
цм а по реду се 
повећава број 
перлица.Материјал 
парена буква 
,димензије 28х5х5-13 
цм (КОЦКИЦА ЕКО 
ТОУС или 
еквивалент) 

  1     



 

страна 45 од 53 

 

63  Шарене куглице и 
лавиринт са 9 
шаблона .Димензије : 
23х23х4цм.Материја
л парена буква ,чоја 
,ламинирани 
картон.На дрвеној 
табли са ногицама су 
перле у боји од сваке 
боје 
црвена,плава,жута,зе
лена по4 комадакоје 
се воде по стазама 
.Сет садржи и 9 
шаблона.(КОЦКИЦА 
ЕКО ТОУС или 
еквивалент) 

  1     

64  Монопол 
Травел,друштвена 
игра.(Dexy co или 
еквивалент) 

  2     

65  Уно карте(Dexy co 
или еквивалент) 

  2     

66  ЈЕНГА ,друштвена 
игра(Dexy co или 
еквивалент) 

  1     

67  PIATNIK 
QUICKOMINO,друшт
вена игра(Dexy co 
или еквивалент) 

  1     

68  BEST LUCK стони 
тенис сет(Dexy co 
или еквивалент) 

  4     

69  MONDO лопта за 
баскет(Dexy co или 
еквивалент) 

  2     

70  MONDO лопта за 
фудбал ФИНАЛЕ 
5(Dexy co или 
еквивалент) 

  3     

71  MONDO лопта за 
одбојку(Dexy co или 
еквивалент) 

  2     
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72  MICKEY MOUSE 
лопта PIRATI 2(Dexy 
co или еквивалент) 

  3     

73  PIATNIK,друштвен
а игра 50(Dexy co 
или еквивалент) 

  2     

74  PLAY LAND не 
љути се човече(Dexy 
co или еквивалент) 

  2     

75  XXL карте за 
игру(Dexy co или 
еквивалент) 

  2     

 

 
М.П.                                             Потпис овлашћеног лица  ____________________ 

                              
ПОНУЂАЧ_______________________________________ 

 
 

 
 

Датум           Понуђач  

      М. П.  

_____________________________     ___________________________  

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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     VII.  МОДЕЛ УГОВОРА  

         О НАБАВЦИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ  И ШКОЛСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
 

1.Наручилац:Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ Умка, Милије 

Станојловић 30,  , коју  при закључивању овог уговора заступа директор Вукошић Љиљана, дипл. 

дефектолог     (у даљем тексту:наручилац)  

и  

2.Понуђач:_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________,  

са седиштем у _______________________________________________, 

улица_______________________________________________________, кога при  

закључењу овог уговора заступа _____________________________________________,  

(у даљем тексту : Продавац) 

 

 

Предмет Уговора: Набавка добара: ..............................................  за потребе школе,  

Број јавне набавке: 03/2019 

Број Партије: ..........................  

Број и датум Одлуке о избору најповољније понуде:  

_________________ од ___________ 2019.године  

Понуда изабраног Понуђача број:  
_________________ од ___________2019. године 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је купопродаја добара-..................................................................................., по 

спецификацији из усвојене понуде  продавца    датој у поступку јавне набавке дидактичког 

материјала и  играчака ,    тако што се продавац обавезује да по пријему поруџбине испоручи добра 

према Понуди број___________________________ године, која је саставни део овог Уговора 

  

Члан 2. 

Вредност понуђених добара из члана 1. овог уговора утврђује се на износ од 

_________________________________________________динара 

(словима_______________________________________________________________________________

____________________________________динара), са обрачунатим свим пратећим трошковима, без 

ПДВ-а.  

Обрачунати ПДВ на износ из става 1. овог члана износи 

_________________________________________________динара 

(словима_______________________________________________________________________________

____________________________________динара).  

Укупна вредност добара са ПДВ-ом износи 

_________________________________________________динара 
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(словима_______________________________________________________________________________

____________________________________динара) (попуњава Продавац) 

 

Количине добара из VI поглавља конкурсне документације су оквирне и количина која ће се 

набавити зависиће од стварних потреба Наручиоца/Купца.  

 

 

Члан 3. 
Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене фиксне и непроменљиве у року од : ............. дана 

од дана закључења уговора. 

Након закључења уговора Купац може да дозволи промену цене само из објективних разлога у 

складу са чл.115.ЗЈН, али не пре истека рока важности понуде. Промену цене може да иницира како 

наручилац тако и продавац. Цене из понуде су фиксне у року важности понуде, а након тога 

евентуална промена уговорене  цене вршиће се по договору уговорних страна  и регулисаће се 

Анексом уговора. 

Промена уговорене цене дозвољава се само у случају промена на тржишту које доводе до промена 

цена на мало у износу од 5 – 10%. 

Продавац је дужан да уз захтев који упућује Купцу за корекцију цена достави , као доказ, Извештај 

Завода за статистику о кретању ( порасту) цена и висини просечне тржишне цене намирница за које 

се тражи повећање, или оверени властити  произвођачки ценовник или оверени званични ценовник 

произвођача или добављача који су наведени у достављеној и прихваћеној понуди. 

Уколико једна од уговорних страна не прихвати промену цена, овај уговор се може отказати са 

отказним роком од 30 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу. 

Захтев за промену цена могу поднети и наручилац и понуђач. Захтев за промену цена садржи назив, 

односно списак добара за које се тражи промена цена, са понуђеном ценом и новом ценом, датум 

примене нове цене, кратко образложење разлога повећања односно смањења цена и одговарајуће 

доказе. 

Захтев за промену цена подноси се најмање 7 дана пре намераване промене цена.  

У случају да продавац неоправдано захтева промену цене и не докаже постојање објективних разлога 

за промену цене, ( као што је то горе наведено ) купац може раскинути уговор о јавној набавци.  

У случају да цена из става 2. овог члана буде већа од упоредиве тржишне цене, Купац задржава 

право да раскине Уговор.  

Новоутврђена цена се примењује на испоруке од дана потписивања Анекса уговора 

 

Члан 4. 
Продавац се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи у магацин Наручиоца, у 

складу са захтевом купца а и на начин који уговорне стране споразумно утврде.  

Продавац се обавезује да добра која су предмет овог уговора испоручи након потписивања уговора. 

Продавац се обавезује да приликом испоруке добара која су предмет овог уговора достави рачун-

отпремницу која ће бити потписана од стране овлашћених лица Наручиоца за пријем добара и који 

ће исту потписати након провере да ли је количина, врста и цена испоручених добара у складу са 

захтевом наручиоца  и  понудом.  

Уговорне стране су сагласне да приликом испоруке добара која су предмет овог уговора сачине и 

записник о пријему/примопредаји добара која су предмет овог уговора. 

 

Члан 5. 
Продавац на основу писменог захтева-требовања Купца испоручује уговорена добра, сопственим 

возилом, ф-ццо магацину Купца. 

Испоручена роба треба у свему да одговара квантитативним и квалитативним карактеристикама које 

су приказане у понуди  Продавца.   

У случају да Продавац испоручи добра која не одговарају техничким и другим захтевима Купца, 

дужан је да на основу рекламације Купца, иста замени другим одговарајућим, у року не дужем од 2 
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дана од дана пријема рекламације. У супротном Наручилац / Купац има право да исте набави на 

слободном тржишту и да фактурише разлику у цени увећаних трошкова набавке у року од 7 дана од 

настанка оваквог случаја.  

 

 

Члан 6. 
Уговорену ценуКупац  ће исплатити Продавац у року од 45 дана од дана испоруке добара и пријема 

исправног рачуна за испоручену количину и врсту добара. Фактура се испоставља Купцу обједињено 

за испоручена добра , на адресу купца .  

Продавац се обавезује да назив добара из рачуна и отпремнице буде идентичан називима из 

поглавља VI конкурсне документације- Образац понуде са спецификацијом. 

 

Члан 7. 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа решавају споразумно, а 

ако то није могуће надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

Члан 8. 

Овај Уговор ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране  и примењује се почев од ............ 

2019. године  

Продавац се обавезује да Купцу достави у року од 8 ( осам ) дана од дана закључења овог уговора , 

једну оригинал сопствену бланко меницу са клаузулом „без протеста“ за добро извршење посла у 

висини 10% од вредности уговора са ПДВ-ом, са роком важности 30 дана дужим од  

уговореног рока за извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, 

овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице.  

 

Члан 9. 
Уколико Продавац не поступа у складу са обавезама које је преузео закључењем овог уговора Купац 

има право:  

- да једнострано раскине овај уговор и да наплати средства обезбеђења из члана 8. Овог уговора;  

- да овај уговор остави на снази и да уговорену цену умањи за 10%.  

 

Члан 10. 
Уговор се закључује на период од 12 месеци, или до утрошка финансијских средстава предвиђених 

Чланом 2, с тим да свака уговорна страна задржава право једностраног, писменог раскида, уз отказни 

рок од 15 дана, од дана достављања писмене изјаве о раскиду уговора.  

Уколико Купац  из објективних разлога, благовремено, до истека рока трајања уговора, не закључи 

нове уговоре о набавци за наредни период, рок трајања овог уговора се може продужити до 

закључивања новог уговора у 2020. год.  

 

Члан 11. 
Уговорне стране ће споразумно решавати све спорове и разлике у тумачењу и примени овог уговора, 

у противном се уговара надлежност суда у Београду.  

 

Члан 12. 
Овај уговор је сачињен у четири истоветних примерака од којих свакој уговорној страни припадају 

по два уговора. 

 

 

  ДИРЕКТОР НАРУЧИОЦА /КУПЦА    ДИРЕКТОР ПОНУЂАЧА/ПРОДАВЦА 

 

       М.П.                                                                                                          М.П. 
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VIII . ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач  

__________________________________________________________________  

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

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

наручиоца накнаду трошкова.  

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

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

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датум            Понуђач  

       М. П.  

________________         ________________________ 
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   IX . ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона,  

_____________________________________________________________________________,  

(Назив понуђача)  

даје:  

 

 

      ИЗЈАВУ  

    О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 

 

 

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

набавке мале вредности- Набавка добара- дидактички материјал и  играчке, за потребе Школе за 

основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ Умка , Милије Станојловић 30 ,бр.03/19, 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

 

                   Датум                 Понуђач  

          М. П.  

________________       ________________________ 
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ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУНУ МЕНИЦЕ –МЕНИЧНО ПИСМО 

 

 

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

јединствених инструмената платног промета  

 

ДУЖНИК:_____________________________________________________________  

Седиште: ______________________________________________________________  

Матични број: ________________  

ПИБ: ________________________  

Текући рачун __________________________ код ______________________  

Одговорно лице за заступање: ______________________________________  

(унети одговарајуће податке дужника издаваоца менице)  

 

ИЗДАЈЕ  

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ –ПИСМО 

 

-за корисника бланко соло менице - 

КОРИСНИК: Школа за основно и средње образовање са домом „Свети сава“ Умка ,улица Милије 

Станојловић 30   (у даљем тексту: Поверилац)  

Предајемо вам 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серије ___________________ (унети 

серијски број менице) и овлашћујемо повериоца, да предату меницу можете попунити на износ од 

10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, за јавну набавку мале вредности–набавка добара-

дидактички материјал и  играчке  бр. набавке 03-2019 , што номинално износи _________________ 

динара (без ПДВ-а), а по основу гаранције за озбиљност понуде. Овлашћујемо Повериоца да попуни 

меницу за наплату за износ дуга и да безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски 

у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист 

Повериоца.  

Овлашћујемо пословне банке код којих имамо отворене рачуне да наплату по основу овог меничног 

овлашћења изврши у вашу корист као повериоца на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог 

за наплату заведе у распоред чекања у случају да на нашим рачунима нема или нема довољно 

средстава за наплату 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.  

Издата 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.  

Рок важења меничног овлашћења је до ____.____.______. године. (до истека рока важности понуде).  

Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка, од којих један примерак за Повериоца а 

један примерак за Дужника.  

 

 

       М.П.  

          Дужник – издавалац менице  

_________________________ ________________________  

место и датум потпис овлашћеног лица 
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ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 
 

Назив понуђача: ___________________________ 

Седиште :_________________________________ 

Улица и број: ______________________________ 

Телефон: _________________________________ 

е-маил: __________________________________ 

Матични број:______________________________ 

ПИБ:_____________________________________ 

Име и презиме овлашћеног лица за контакт:  

________________________________________ 

 

ПРИМАЛАЦ: 
Школа за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ Умка 

 

 

     ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА -  дидактички материјал и играчке   БР.03- 2019 

 

   Н Е  О Т В А Р А Т И ! 

 

Датум и сат подношења: ___________________ 

 

Деловодни број понуде: ___________________ 

 

 ( попуњава секретар наручиоца ) 

 

Напомена: овај образац се предаје код секретара наручиоца у случају непосредног подношења 

понуде и представља потврду наручиоца о дану и времену подношења понуде. 

 

 

 


