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Дел.бр. 7298 

Датум: 25.08.2016. 

Страна 1 од 2    

Предшколска установа „11. април“, Народних хероја 12 а, 11070 Београд 

011/2603-042, 2603-766, 2692-231 

 

 
На основу чл.70. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС 

бр. 72/09,52/11, 55/13, 35/15 И 68/15), члана 19. Закона о предшколском васпитању и 

образовању („Службени гласник РС“ бр.18/10 ), Правилника о стандардима услова за 

остваривање  посебних програма у области предшколског васпитања и образовања 

(„Службени гласник РС“ РС“ бр.61/12), Правилника о врстама, начину остваривања  и 

финансирања посебних,специјализованих програма и других облика рада и услуга које 

остварује предшколска усатанова(„Службени гласник РС“ бр.26/13), Предшколска установа 

„11 април“ Н. Београд расписује јавни позив за набавку радних листова за децу, за радну 

2016/2017. годину. 

 

 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11 АПРИЛ“ 

                                          Ул.Народних хероја бр. 12а,Нови Београд 

 

О Г Л А Ш А В А 

 

                                                                      јавни позив 

 

За прикупљање понуда ради набавке радних листова за децу предшколског узраста за радну 

2016/2017. Годину 

 

Понуде могу поднети сви заинтересовани Понуђачи(физичка и правна лица) регистровани за 

одговарајћу врсту делатности. 

 

 Услови за учешће: 

 

1.Право учешћа на конкурсу има понуђач/издавач који се налазе у Регистру одобрених 

уџбеника за предшколску установу и основну школу на основу решења Министарства 

просвете,науке и технолошког развоја. 

 

Доказ за понуђаче који конкуришу за радне листове: 

 

1) Копија Извода из Регистра одобрених уџбеника за предшколску и основну школу за 

2015/2016. годину 

2) Копија Решења Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

3) Изјава (може се преузети са сајта установе:www.11april-nbgd.edu.rs) 

 

-Понуђачи су у обавези да доставе примерке радних листова. 

 

-Понуђачи су у обавези да доставе цене за радне листове на посебном документу који                                     

мора бити потпосан и оверен од стране одговорног лица понуђача. 

 

-Цене морају бити исказане са ПДВ-ом и без ПДВ-а, по једном примерку. 

 

 -Уколико понуђач није у систему ПДВ-а доставља цену без пореза. 
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Критеријум за избор и начин избора: 

 

-Цена и квалитет радних листова 

-Комисија Установе извршиће избор најповољнијег Понуђача и о томе писмено обавестити 

учеснике јавног конкурса у року од 8 дана од дана  избора. 

 

 

 

Начин плаћања: 

 

-Радни листови се финансирају од стране родитеља 

 

-Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

-Плаћање се врши путем признаница које изабрани понуђач/издавач доставља     

руководиоцима вртића који исте прослеђују родитељима на наплату. 

 

                                                                        

 

Достављање понуда: 

 

        Рок за подношење понуда  је 8 дана од дана оглашавања јавног позива у дневним 

новинама „Данас“. 

 

        Јавни позив ће бити објављен и на сајту Предшколске установе „11  април“: 

www.11april-nbgd.edu.rs. 

 

         Понуде са доказима доставити у затвореној коверти на адресу: 

Предшколска установа „11 април“, Народних хероја 12а, 11070 Нови Београд са назнаком 

„Јавни позив за куповину радних листова. 

 

          Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране. 

 

          Лице задужено за давање обавештења поводом  јавног позива:Влајко Томашевић, 

Контакт телефон: 011 2603-042 

 

http://www.11april-nbgd.edu.rs/

