
 

 

 

Предшколска установа “ Милица Ножица “ 

 

Ваљево, Владе Даниловића бр.9, тел. и факс 014/221-173, 220-934 

                       Жиро рачуни  840-57667-78, 840-57661-96, матични број 07097069,  

Шифра делатности 8510,ПИБ 101499241 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Предмет: Обавештење о покретању поступка набавке испод лимита на које се не 

примењује Зaкон о јавним набавкама 

 

 

Ради обезбеђења транспарентности, ПУ“Милица Ножица“ Ваљево обавештава јавност да 

је покренут поступак набавке испод лимита, набавка услуге одржавања програма 

,,Micropro-V“, на коју се не примењује Закон о јавним набaвкама. 

 

У прилогу Обавештења налази се Позив за подношење понуда.  

 

Позив за подношење понуда, структуру цена као и техничку спецификацију је потребно 

попунити и потписати. Понуду треба доставити у затвореној коверти са назнаком 

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ,,MICROPRO-V“ у 

писарницу Наручиоца, ПУ “Милица Ножица“, ул. Владе Даниловића бр. 9, Ваљево, до 

09.09.2021.године, до 12,00 часова. Такође, понуда се до наведеног времена и датума може 

поднети и електронским путем (путем мејла) на адресу: milica.nozica.va@gmail.com  

 

 

 

ПУ“Милица Ножица“ 

Споменка Ђуровић, в.д.директора 

 

 

mailto:milica.nozica.va@gmail.com


На основу члана 27. став 1.тачка 1. Закона о јавним набавкама у својству наручиоца 

упућујемо: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА: 

набавка услуге одржавања програма ,,Micropro-V“ 

 

Понуда број:_______________ од _____________________ 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 

Назив понуђача: 

 

 

Седиште понуђача: 

 

 

Одговорна особа /потписник 

уговора/ 

 

 

Особа за контакт: 

 

 

Телефон: 

 

 

Електронска пошта: 

 

 

Текући рачун понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески број понуђача: 

 

 

2) СТРУКТУРА ЦЕНА: 

 

Укупна цена без ПДВ-а: 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

 

Рок и начин плаћања: 

45(четрдесетпет) дана од службеног 

пријема рачуна у Установу 

 

 

Место и датум 

 

______________________ 

 

М.П. 

Понуђач 

 

______________________ 

/ потпис овлашћеног лица / 

 

 



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

набавка услуге одржавања програма ,,Micropro-V“ 

 

За потребе службе рачуноводства  за ауторски програм предузећа ,,Micropro-V“ Ваљево 

потребно је обезбедити следеће услуге за несметани рад службе: 

 

– ажурирање базе података о деци и родитељима 

– програмска подршка за формирање и евиденцију група 

– програмска подршка за књижење уплата и задужења у аналитичком књиговодству 

– програмска подршка за вођење дневне благајне 

– програмска подршка за штампање извештаја из  евиденције боравка, задужења и из 

аналитичког књиговодства 

– програмска подршка за унос података у ЈИСП 

– програмска подршка за обраду података на основу измена регулаторног оквира 

– програмска подршка за формирање извештаја по захтевима Завода за статистику и 

других надлежних органа и институција 

– подешавање рада програма на 2 радне станице 

– пренос података и омогућавање рада програма на новим радним станицама 

– архивирање података и одржавање електронске архиве 

– програмска подршка за ажурно извршавање радних задатака  рачуноводствене 

службе 

 

 

 

 

Укупна вредност без ПДВ: ________________ динара 

 

Порез на додату вредност ______ %           Износ ПДВ:  _______________ 

                                                                 

Укупна вредност са ПДВ: _________________ динара 

  

Словима: ______________________________________________ динара.  

 

 

     

Место и датум 

 

______________________ 

 

М.П. 

Понуђач 

 

______________________ 

/ потпис овлашћеног лица / 

 


