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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

“ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА” 

БРОЈ:4660 

ДАТУМ: 02.06.2021.ГОДИНЕ 
К Р А Љ Е В О 

 

На основу одлуке Савета родитеља од 02.06.2021.год. 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„ОЛГА ЈОВИЧИЋ – РИТА“ 

КРАЉЕВО 

Карађорђева 11 

 

позива вас да доставите понуду  

 

I 

За израду фотографија за децу Предшколске установе „Олга Јовичић – Рита“ за 

завршетак ППП за школску 2020/2021.годину. 

 

Понуде се достављају обавезно у затвореним ковертама са напоменом 

„ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ ФОТОГРАФИЈА“. 

 НЕ ОТВАРАТИул. Карађорђева 11,36000 Краљево 

Рок за подношење пријава је (петак) 04.06.2021.године до 12.00 часова  у  

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ОЛГА ЈОВИЧИЋ – РИТА“ 

КРАЉЕВО,ул.Карађорђева 11 

 

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача. 

Особа за контакт Здравко Глишовић, телефон 036/316 – 040. 

Рок за подношење понуда тече од 02.06.2021.године, а благовременимће се 

сматрати све понуде које стигну на адресу Установе до04.06.2021.године до 

12:00 часова. 

Отварање понуда и доношење одлуке обавиће се на седници Савета родитеља 

(у скраћеном обиму рада због епидемиолошке ситуације), у петак 04.06.2021. у 

12 часова у Управу Установе. 

Одлука о избору биће достављена понуђачима у року од 3 дана од дана  

доношења одлуке Савета родитеља.  

Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће се узети у разматрање. 
 

 

         САВЕТ РОДИТЕЉА 
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена,а 

разматра ће се и квалитет приложене фотографије и покривеност објеката. 

 

КВАЛИТЕТ(На силк папиру- матирана 

фотографија) доставити узорак једне групне и 
појединачне фотографије на траженом папиру 

димензија  13*18 

 

ПОКРИВЕНОСТ СВИХ ОБЈЕКАТА 

(ДА/НЕ) 
 

 

Обавезни услови: 

 

1. Фотокопију решења о регистацији за обављање делатности из понуде или 

извода из Регистра привредних субјеката. 

2.   Најмање 2 запослена радника (доказује се Изводом из појединачне пореске 

пријаве за зараде за месец април 2020.год или копије  М обрасцa, 

односнопријава, промена и 

одјаванаобавезносоцијалноосигурањезапосленихзасветраженезапослене из 

Фонда ПИО) 

3.Обавезно доставити као прилог 2 фотографије (фотографија-портрет 

детета и групну фотографију) величине 13x18 

 

4. Све фотографије морају бити израђене на силк папиру- матиране 

фотографије 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Табела број 1 

 

Да су ниже наведени подаци у овом обрасцу тачни, тврди  

Датум:Потпис: 

 

Печат: 

Подаци о понуђачу  

Назив понуђача  

Седиште понуђача  

Текући рачун  

Матични број  

Регистарски број  

Порески број  

Шифра делатности   

Телефон   

Телефакс   

Е – маил  

Одговорна особа (потписник Уговора)  

Особа за контакт  
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Табела број 2 

ПОНУДА 

Понуђач:  

Понуда број :  

У складу са условима из докуметације, спремни смо да предметну услугу фотографифа извршимо по фиксима 

јединичним ценама без икаквих дапуна и давањем предлога  

 1. Фотографија васпитне групе поводом заврштка 

ППП програма, појединачне  

величине 13x18 
Цена     ______ 

Порез   ______ 

      Укупно ______ 

 

 2.   Фотографија васпитне групе поводом заврштка 

ППП програма, групне 

величине 13x18 

 Цена     ______ 
 Порез   ______ 

 Укупно ______ 

 3.Фотографија деце са манифестација и приредби, који 

се организују током године, појединачне или групне 

величине 13x18 

Цена     ______ 

Порез   ______ 

Укупно ______ 

 

  
4.Табло за фоторафије 13*18 (кожни повез) 

Цена     ______ 

Порез   ______ 

       Укупно ______ 

 

 5.Табло за фоторафије 13*18 (картонски повез) 

Цена     ______ 

Порез   ______ 

Укупно ______ 

 

Укупна цена без и са ПДВ-ом за ставке под 

1,2,3,4,5: 

 

Цена     ______ 

Порез   ______ 
      Укупно ______ 

Квалитет  Прилог фотографије  

Датум: Потпис: 

П е ч а т  

 

 

Уколико није дата новчана вредност/цена за било коју ставку из понуде,таква понуда 

биће одбачена као неприхватљива. 

-Цена услуга  је фиксна, не може се мењати за време трајања уговора и обухвата све 

трошкове које понуђач има у вези пружања услуга која су предмет набавке. 

Понуде ће се отварати редоследом којим су примљене/заведене од стране Наручиоца.  
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Због епидемиолошке ситуације и мера којих је Установа у обавези да се придржава, 

отварању понуде ће присуствовати председник и три члана Савета родитеља.Отварање 

понуда је јавно и отварању могу присуствовати представници понуђача . 

Понуђач је у обавези да фотографише све ППГ на територији коју покрива 

ПУ,,Олга Јовичић-Рита''.  

 

 

 

 

 САВЕТ РОДИТЕЉА 


