
 

 

 

 

 

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, услуга прегледањa опреме за рад, 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 УСЛУГУ 

ПРЕГЛЕДАЊA ОПРЕМЕ ЗА РАД у писарницу Наручиоца, ПУ“Милица Ножица“, 

ул.Владе Даниловића бр.9, Ваљево, до 27.09.2021.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: 

Услугу прегледањa опреме за рад 

 

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 

Услуга прегледањa опреме за рад 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

На основу правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивање услова 

радне околине (Сл Гласник РС 94/2006 И 108/2006  исправка 114/214 И 102/2011) и на основу Акта 

о процени ризика потребно је извршити периодичне прегледе опреме за рад: 

1. љуштилица за кромпир 
2. љуштилица за шаргарепу 
3. пекарска парна пећ 
4. .ламинатор 
5. кифлерица 
6. универзална кухињска машина 
7. конвектомат 
8. електрични шпорет  - 4 комада 
9. кипер -4 комада 
10. казан -5 комада 
11. индустријски шпорет 
12. машина за сечење хлеба 
13. саламорезница 
14. плински шпорет( пола-пола) 
15. машина за прање тероса 
16. планетарни миксе 
17. кибла за тесто 
18. виљушкар 
19. машина за пеглање са ваљцима – 2 комада 
20. теретни лифт – 2 комада 

 

Укупан износ без ПДВ: ________________динара 

 

Порез на додату вредност ______ %           Износ ПДВ:  _______________ 

 

Укупан износ са ПДВ: _________________динара 

 

Словима: ______________________________________________ динара.  

 

 

 

Место и датум 

 

______________________ 

 

М.П. 

Понуђач 

 

______________________ 

/ потпис овлашћеног лица / 

 


