
 

 

 

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 дидактичког материјала, на коју 

се не примењује Закон о јавним набвкама. 

 

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 

дидактичког материјала у писарницу Наручиоца, ПУ “Милица Ножица“, ул.Владе 

Даниловића бр.9, Ваљево, до 18.11.2021.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: 

набавку дидактичког материјала  

 

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 дидактичког материјала 

 
РБ НАЗИВ 

ПРОИЗВОДА 
број 

паковања 
цена 
без 
ПДВ 

ВРЕДНОСТ 
БЕЗ ПДВ 

ОПИС ПРОИЗВОДА 

1 ПУЗЗЛЕ  100     
3Д склопиви шестокраки крстићи - пузле блок - 
конструктор од гумираног материјала. Делови се 
могу уклапати са свих страна и комбиновати у 
2д и 3д облике. Паковање садржи НАЈМАЊЕ 
500 елемента. Елементи треба да буду у 
различитим бојама.  Комплет треба да садржи и 
пластичну кофицу за одлагање делова.  

2 СИТНЕ 
КОЦКЕ У 
КОФИЦИ 

100     Ситне коцке у кофици. Сет садржи најмање 400 
елемената које обухватају различите врсте 
стиних међусобно уклопивих коцки. Димензије 
коцки 1,4-10цм. Комплет треба да садржи и 
пластичну кофицу за одлагање делова. 

3 МЕКАНЕ 
КОЦКЕ  

32     Конструктор треба да буде израђен од еко 
пластике у пастелним бојама.Сет садржи 
најмање 30 елемената различитих облика за 
грађење. 

4 КРУПНЕ 
КОЦКЕ 

64     
Крупне пвц коцке - сет треба да садржи најмање 
30 конструктора  

5 СЕТ 
ОБЛАЧЕЊА 

9     Магнетни сет ОБЛАЧЕЊЕ - комплет треба да 
садржи магнетну таблу са осликаним дечаком и 
девојчицом.На таблу је потребно додати 
елементе на тему ОБЛАЧЕЊА како би слика 
била потпуна. 

6 СЕТ ЛИЦА И 
ОСЕЋАЊА 

9     Магнетни сет ИЗРАЗИ ЛИЦА И ОСЕЋАЊА-
комплет треба да садржи магнетну таблу са 
осликаном силуетом детета.На таблу је 
потребно додати елементе на тему ИЗРАЗА 
ЛИЦА И ОСЕЋАЊА како би слика била потпуна. 

7 СЕТ 
ПОЛИЦИЈА 

9     Магнетни сет ПОЛИЦИЈА-комплет садржи 
магнетну таблу са осликаном полицијском 
станицом.На таблу је потребно додати елементе 
на тему ПОЛИЦИЈЕ. У сету су магнети 
различитих облика као и картице са задацима. 

 

Укупан износ без ПДВ: ________________ динара 

 

Укупан износ са ПДВ: _________________ динара 

  

Словима: ______________________________________________ динара.  

 

Место и датум 

 

______________________ 

 

М.П. 

Понуђач 

 

_____________________ 

 


