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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 фотографисања деце. 

Понуде могу поднети  заинтересовани понуђачи: регистрована правна или физичка лица    

Услови за учешће на јавном позиву: 

1.Право учешћа на конкурсу имају правна или физичка лица. 

Доказ за понуђаче који конкуришу: 

-Копија Извода из Регистра  Агенције за привредне регистре за понуђача 

 

Доказ за понуђаче који конкуришу: - Образац Изјаве (може се преизети са сајта установе: 

www.11april-nbgd.edu.rs )  

 

- Понуда се доставља за следеће фотографије: 

 

1) Пакет фотографија :  - фотографија 20х30 цм (1 ком) (портрет детета) 

                                         - фотографије 13х19 цм (3 ком) 

                                         - фотографије 4х6 цм (4 ком) (портрет) 

 

2) Понуда календара:  – А: календар фотографија 20х30 цм 

      – Б: календар 20х30 цм са листића 

      – Ц: календар кожни троделни 

 

3) Албум за предшколце:  - троделни 13х19 цм 

 

4) Портрет 20х30 на канвазу 

 

5) Шоља у кутији 

 

6) Кугла новогодишња 

 

7) Puzzle + привезак 

 

8) Фотографија 13х19 цм (1 ком) 

 

9) Фотографија 20х30 цм (1 ком) 
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Понуда мора да садржи све ставке наведене у јавном позиву. 

Критеријум за избор: најнижа понуђена цена 

Начин плаћања: 

-  Фотографисање деце финансира  се од стране родитеља. 

-  Плаћање се врши уплатом родитеља на рачун изабраног понуђача. 

Достављање понуда: 

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања у дневним новинама  

Понуде сa доказима доставити у затвореној коверти на адресу: Предшколска 

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

фотографисање деце – не отварати ” 

 Неблаговремене и непотпуне Понуде неће бити разматране. 

 

 Додатна обавештења могу се добити на  контакт телефон, 011/2603-042. 


