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Предшколска установа „НАША РАДОСТ“Суботица 

NAŠA RADOST Iskoláskor Előtti IntézménySzabadka 
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PIB: 100960649 

Žiro-račun: 840-402667-68 

Šifra delatnosti: 8891 

 
Дел. бр. 2214-09-518/2019  

Датум: 24.10.2019. 

- Измена и допуна конкурсне документације - 
 

У складу са чланом 63. ст. 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Предшколска установа „Наша радост“ 

врши измену конкурсне документације за јавну набавку, Д-1.1.1/2019- канцеларијски и ликовни материјал. 

 

- Врши се измена на страни бр. 1 на следећи начин: 

Крајњи рок за достављање понуда   01.11.2019. године до 10:00 часова 

Јавно отварање понуда   01.11.2019. године у 10:30 часова 
 

- Врши се измена у III поглављу - Техничка спецификација, тако што се у оквиру табеле за партију 1 - канцеларијски материјал мења боја 

из црвене у црну јер се за наведене ставке не траже узорци. Ставке које су биле означене црвеном бојом, а за које се не траже узорци су: 

ред. бр. 26 - Фотокопир папир А4 80г квалитет маестро стандард или одговарајући, сечен на пола; 

ред. бр. 30 - Хефт машина за 30 листова квалитетнија ERICH KRAUSE 24/6 или одговарајућа; 

ред. бр. 35 - Хемијска оловка А Плуц Оил Инк 0,6мм нанослицк ТБ309600. 

 

- Врши се измена у III поглављу - Техничка спецификација, тако што се у оквиру табеле за партију 2 - ликовни материјал брише ставка 14 -  
Пластелин 125gr, 1/10, одговарајући домаћи KEKEЦ, јер се иста понавља, те се сходно томе мењају редни бројеви . 

 

- Врши се измена у VII поглављу - Образац структуре цена са упутством како да се попуни, тако што се у оквиру табеле за партију 2 - 

ликовни материјал брише ставка 14 -  Пластелин 125gr, 1/10, одговарајући домаћи KEKEЦ, јер се иста понавља, те се сходно томе мењају редни 

бројеви. 
Ради лакшег сналажења понуђача, Наручилац ће дати нови образац у прилогу. 

 

Врши се измена на страни бр. 56 тако што се мења седећи текст: 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 01.11.2019. године до 10:00 часова. 

 

У преосталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. 
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Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН бр. Д-1.1.1./2019 ликовни и канцеларијски материјал биће објављена на сајту Наручиоца и 

на Порталу јавних набавки. 

 Партија 2 - ликовни материјал 

Назив понуђача : ____________________________________________________________ 

 

Број понуде :  ______________________  Датум : ____________________________________ 

 

Ред. 

бр. 
Назив 

Јед. 

мере 
Количина 

Јед. цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Стопа 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

са ПДв-ом 

1 2 3 4 5 6(4*5) 7 8(5*7) 9(4*8) 

1. 
Цртаћа хартија за акварел А3 1/500 

одговарајући увозни 
пак 172      

2. 
Хамер бели B1 увозни или одговарајући 

 
ком 500 

     

3. 
Картон у боји B1, 220g 24 боје FABRIANO или 

одговарајући 
ком 1000 

     

4. 
Фотокопир папир у боји A4 1/250 mix 5 

интензивних боја, увозни FABRIANO  
рис 80 

     

5. 
Фотокопир папир у боји A4 1/250 mix 5 

пастелних боја, увозни FABRIANO  рис 100 
     

6. 
Фотокопир папир у боји A3 1/5 sort 250 листa, 

увозни FABRIANO  
рис 1 

     

7. 
Фотокопир папир БЕЛИ A4 90gr 1/500 

висококвалитетан , CIE белина 170, FSC 

сертификат. 
рис 630 

     

8. Колаж папир А2 1/20 домаћи или одговарајући сет 400      

9. Свилени папир, 25gr(47x64cm), 1/10, пак 2      
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увозниФОЛИА или одговарајући   

10. 
Крафт папир, Б2, 1/9, увозхи ФОЛИЈА или 

одговарајући   
сет 10 

     

11. 
Провидни папир у боји, (50x70cm), 1/26, увозни 

ФОЛИА или одговарајући  
сет 1 

     

12. 
3Д тачкасти картон, (50x70), увозни ФОЛИА 

или одговарајући  
табак 5 

     

13. 
Глинамол 500gr, одговарајући домаћи, KEKEЦ 

ком 850 
     

14. 
Маказице за децу, сечиво 13cm, увозни MAPED 

или одговарајући ком 100 
     

15. 
Маказе за одрасле, сечиво 21cm увозни MAPED 

или одговарајући 
ком 10 

     

16. 
Маказе цик-цак, увозни KOH-I-NOOR  увозни 

или одговарајући ком 380 
     

17. 
Зарезач PVC, увозни MAPED или одговарајући 

ком 570 
     

18. 
Зарезач метални-дупли, за танке и дебеле 

оловке, увозни  MAPED или одговарајући 
ком 190      

19. Лепак OHO 40gr, AERO OHO или одговарајући ком 500      

20. 
Лепак за дрво 1kg, домаћи LABAJK или 

одговарајући 
ком 190      

21. 
Лепак за тапете 200gr, домаћи LABAJK или 

одговарајући 
ком 190      

22. Лепак у стику 8gr, Optima или одговарајући ком 1500      

23. 
Графитна оловка HB, STEADTLER NORIKA 

или одговарајући 
ком 2700 

     

24. 
Дрвене бојице 1/12, STEADTLER или 

одговарајући 
пак 1915 

     

25. Дрвене бојице дебеле 1/8 , GIOTTO MEGA или пак 5      
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одговарајуће 

26. 
Фломастери дебели 1/12 GIOTTO или 

одговарајући  
пак 4235 

     

27. 
Фломастери танки 1/12, GIOTTO или 

одговарајући  
пак 3450 

     

28. 
Темпере 500gr, 12 боја , GIOTTO или 

одговарајући 
ком 570 

     

29. Креда-бела 1/80 , BETA или одговарајући пак 190      

30. Креда у боји 1/20, GIOTTO или одговарајући пак 380      

31. 
Креда у боји за бетон 1/10, fi 22mm, DŽAMBO, 

UNI или одговарајући 
пак 570 

     

32. 
Угљени штапићи паковање 1/10, VIDOK или 

одговарајући 
пак 190 

     

33. 
Емајл спреј у боји , основне боје+сребрни + 

златни + транспарентни , KENDA или 

одговарајући 
ком 20 

     

34. 
Четкица за акварел дебљина од 1-12 , FILA или 

одговарајући  
ком  750      

35. 
Четкице за темпере дебљине од br. 2-14, FILA 

или одговарајући 
ком 750      

36. 
Рафија природна, у боји , 50gr, одговарајући 

увозни  
ком 10      

37. Маркер 1/4 , KOH-I-NOOR или одговарајући пак 190      

38. 
Маркер златни и сребрни , CENTROPEN или 

одговарајући 
ком 380      

39. 
Селотејп мали, 15x33cm AERO или 

одговарајући 
ком 760      

40. 
Селотејп велики 50x48cm, AERO или 

одговарајући 
ком 380      

41. Селотејп браон велики 48x66mm ком 1000      

42. Еко сет пластелина са модлама сет 262      
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43. 
Пластелин 125gr, 1/10, домаћи KEKEC или 

одговарајући 
ком 1158 

     

44. Глина 1/500gr ком 2      

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А  

ВРЕДНОСТ ПДВ-А  

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ  

  

 

 

                            Датум                            Понуђач 

              _________________________                    М.П     __________________________ 

Напомена: Добра наведена у табели морају у свему одговарати поставњеним захтевима наручиоца наведем у поглавњу III - Техничка 

спецификација У цену морају бити укључени сви зависни трошкови које је понуђач имао у реализацији предметне набавке. Цена дата у табели 

представља цену коју ће наручилац исплатити понуђачу чија понуда буде изабрана као најповољније, те уколико понуђач фактурише доданте 

трошкове исти неће бити признати, а самим тим их ни Наручилац неће платити. Осим тога уколико понуђач на некој од позиција не упише цену или 

упише цену која износи 0,00 динара таква понуда неће бити узета у разматрање, односно сматраће се неприхватљивом. 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну цену, изражену у ДИНАРИМА по јединици мере, и тај 

податак оверити печатом и потписати у обрасцу на месту одређеном за то. 

Образац структуре цене Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова. 

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

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                Комисија за јавну набавку 


