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Дел.бр. 4160/1 

Датум: 15.08.2019. 

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, 55/13,35/15,68/15,62/16), члана 19 Закона о предшколском васпитању и 

образовању(Сл.гласник  РС бр.18/10 ) Правилника о стандардима услова за остваривање  

посебних програма у области предшколског васпитања и образовања (Сл.гласник РС 

бр.61/12), Правилника о врстама, начину остваривања  и финансирања 

посебних,специјализованих програма и других облика рада и услуге које остварује 

предшколска усатанова(Сл. гласник РС бр.26/13), Предшколска установа „11 април“ расписује 

јавни позив за набавку радних листова и часописа за децу, за радну 2019/2020. 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 и часописа за децу за децу предшколског 

узраста за радну 2019/2020. годину 

 

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

одговарајћу врсту делатности. 

 

                                                                    Услови за учешће: 

 

А: Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке и начин како се доказују: 

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  

 

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 

произилазе 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 

 
Доказ о испуњености услова из тач.1) -4): 
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- Изјава понуђача о испуњености обавезних услова  

 

Б: Додатни услови учешће у поступку јавне набавке и начин како се доказују:  
Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава додатне услове за и то: 

1. Финансијски капацитет: 

Да понуђач у протекле три године (2017., 2018. и 2019.) није био у блокади, односно да ни 
један дан није био неликвидан.  
Докази: извод са сајта Народне банке Србије из којег се може утврдити да понуђач није био 
у блокади (био ликвидан) у протекле три године. 
2. Узорци 

Понуђач је дужан да достави узорке свих артикала које нуди 
 

3. Пословни капацитет:  
 
Понуђач је у обавези да за сваки уџбеник из техничке спецификације који нуди, достави 
Решење о одобравању уџбеника издат од стране Министарства просвете, као и Дозволу за 
издавање уџбеника (Лиценцу) за сваког издавача наведеног у техничкој спецификацији 
издату од стране Министарства просвете 

 

 

Критеријум за избор и начин избора: 

 

-Цена и квалитет радних листова и часописа. 

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

учеснике јавног конкурса у року од 7 дана од дана  избора. 

 

Начин плаћања: 

 

-Радни листови и часописи 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 7 дана од дана оглашавања јавног позива у дневним  

новинама „Данас“. 

 

 

  Понуде са доказима доставити у затвореној коверти на адресу: 

  Предшколска установа „11 април“, Народних хероја 12а, 11070 Н. Београд са назнаком: 

„Јавни позив за куповину радних листова“. 

 

 Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране. 

 

 
Особа за контакт: 

 

Данијела Дробњак; Јелна Тришић Стајић, e-mail: info@11april-nbgd.edu.rs 

Контакт телефон: 011 2603-042 локал 20 

 

Конкурсну документацију можете добити слањем захтева на e-mail: javne.nabavke@11april-

nbgd.edu.rs – Катарина Андрејев, Наташа Радовановић 
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