
 

 

 

 

 

 
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 

 

Еmail: nabavke.pumn@gmail.com 

 

 

 

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

 

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 добара, 

набавка, испорука и постављање антистатичке текстилне облоге, 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 

назива набавке у писарницу Наручиоца, ПУ “Милица Ножица“, ул.Владе 

Даниловића бр.9, Ваљево, до 22.12.2021.године, до 12,00 часова. 

 

 

 

 

ПУ“Милица Ножица“ 

Споменка Ђуровић, в.д. директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

наручиоца упућујемо: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА: 

набавка добара, набавка, испорука и постављање антистатичке текстилне облоге 

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 

 
 

Критеријум за избор понуде 

 

Најнижа понуђена цена 

 

 

 

 
Место и датум 

 

______________________ 

 

М.П. 

Понуђач 

 

______________________ 

/ потпис овлашћеног лица / 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

набавка, испорука и постављање антистатичке текстилне облоге 

 

 

 

НАЗИВ ДОБРА 
Јед. 

мере 

Јединична цена без 

пдв-а 

1. 

Текстилна подна облога домаће производње 

ширине 4 м за високофреквентну комерцијалну 

употребу, Тарек Атос или еквивалент 

 начин производње:букле 

 тип влакна:100%полиамид 

 потпора:чврста синтетичка потка 

 укупна дебљина:6мм 

 висина флора:2&3.5 мм ИСО 2549 

 укупна тежина:1800 гр/м2 ИСО 8543 

 маса флора:550гр/м2 ИСО 8543 

 број чворова:195000 ИСО 1763 

 класа примене:33 комерцијална 

ИСО1307 

 антистатичко својство:антистатик<2кв 

ИСО 6356 

 отпорност на пожар:Вfl-s1 ЕН 13501 

 звучна изолација:28 дб ИСО 10140 

 отпорност боје на светлост:8-мин(5) 

ИСО 105-БО2 

 постојаност боје на воду:5-мин (2/3) 

ИСО 105-Е01 

 класа луксуза LC 1 EN 1307 

m2 

 

 

 

НАПОМЕНА:Текстилна подна облога се за под лепи обостраном 

лепљивом траком о трошку испоручиоца. Изабрани понуђач је у обавези да украјање спојева изврши 

поступком дуплог сечења како би спој био минимално видљив. Понуђач је у обавези да уз понуду достави 

технички лист (атест) сертификат као доказ да техничке карактеристике понуђеног производа одговарају 

техничком захтеву. Испорука целокупне поруџбине са постављањем у року од 2 дана од потписивања 

уговора и извршена поруџбине. Оријентациона потреба је приближно 490 м2 етисона. У понуди је потребно 

исказати цену по м2. Уколико изабрани понуђач касни са испоруком предметних добара пријем истих ће 

бити одбијен. 

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 / 

 

 

Потребно је да се Понуђач изјасни да ли у свом пословању користи 

печат 

 

ДА                                                                                                          НЕ 



МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ТЕКСТИЛНИХ ПОДНИХ ОБЛОГА 
Уговорне стране: 
 

1. Предшколска Установа „Милица Ножица“, Ваљево, улица Владе Даниловића 
бр.9, кога заступа в.д.директора Споменка Ђуровић (у даљем тексту: наручилац), 
порески идентификациони број 101499241; матични број 07097069; текући рачун број 
840-57667-78 Управа за трезор, и  

 
2.________________________, из ______________________, улица __________________ 
бр. __, кога заступа _________________________________ (у даљем тексту: испоручилац 
добара), порески идентификациони број _________________; матични број 
____________________, текући рачун:______________________ код 
_______________банке. 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране констатују: да је наручилац у складу са ЗЈН покренуо и спровео 

поступак набавке на коју се закон не примењује, набавке испод лимита. 
        

Члан 2. 
2.1. Предмет уговора је набавка, испорука и постављање антистатичке текстилне облоге, а у 
свему према прихваћеној понуди Испоручиоца добара број _____ од ____________.године која чини 
саставни део овог уговора. 
 

Члан 3.  
3.1. Уговорне стране су сагласне да цена добра из клаузуле 2.1. овог уговора, без пореза на  додату 
вредност износи ________________ динара.  
3.2. Јединична цена из понуде је фиксна и не може се мењати до извршења уговора. 
 

Члан 4. 
4.1. Наручилац се обавезује да у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испоруке добара и 
службеног пријема исправно испостављене фактуре, изврши уплату на рачун Испоручиоца добара 
___________________ код ___________________ банке, а, који је исказан у фактури, а након што 
службено лице наручиоца које требује добра, потврди пријем истих.  
4.2. Средства за реализацију овог уговора обезбеђења су Финансијским планом и Планом набавке за 
2021. годину. Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до 
износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.. 
        

Члан 5.  
5.1 Испоручилац је дужан да изврши испоруку и постављање добара из клаузуле 2.1. овог уговора у 
целости, у року од 2 (два) дана од дана потписивања Уговора и извршене поруџбине. 
5.2. Добра која се испоручују морају испуњавати услове из техничке спецификације и важећих 
прописа који регулишу исправност и квалитет добра, морају бити фабрички нова, у паковању на коме 
је јасно назначен тип, врста и количина робе и испоручена у објектима ПУ“Милица Ножица“ који се 
налазе у градском делу града Ваљева,  о трошку испоручиоца.            
5.3. Испоручилац се обавезује да ће по извршеној испоруци испоставити Наручиоцу отпремницу и 
фактуру, на стварно испоручену количину и врсту робе, по јединичној цени одређене врсте робе из 
понуде коју је наручилац прихватио. 
    

Члан 6.  
6.1. Квантитативни и квалитативни пријем испоручених добара вршиће се у просторијама Наручиоца 
приликом испоруке односно пријема добара.  
6.2. У случају да количина и квалитет не одговарaју понуђеним, наручилац је дужан да сачини 
писмени приговор у облику записника и одмах без одлагања да исти достави Испоручиоцу. Уколико 
представник Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног пријема добара утврди да 
испоручена добра нису уговорене количине и квалитета, овлашћен је да одбије пријем добара, уз 
обавезу да без одлагања, писменим путем обавести Испоручиоца добара и захтева нову испоруку 
добара уговорене количине и квалитета. Испоручилац се обавезује да ће најкасније у року од 5 (пет) 
дана од дана рекламације поступити по истој. 



6.3. Уколико Испоручилац добара оспори записник  у делу који се односи на квалитет, Наручилац и  
испоручилац су сагласни да се провера и утврђивање квалитета робе повери овлашћеној 
организацији за ове послове као трећем лицу. Наручилац  и Испоручилац су сагласни да мишљење 
овлашћене Организације за контролу квалитета бити коначно за решења спора настало због 
евентуалних квалитативних недостатака.   
6.4. У случају постојања пригововра на квалитет или квантитет предметних добара, неоспорни део 
фактуре Наручилац је дужан да плати на начин и року који је предвиђен чланом 4. овог Уговора, а 
оспорени део одмах након решења приговора о квалитету или квантитету предметних добара. 
 

Члан 7. 
7.1. У случају неоправданог кашњења Испоручиоца са испоруком предметних добара, Испоручилац 
ће бити дужан да плати уговорну казну од 0,1% од укупне вредности Уговора, за сваки дан кашњења, 
с тим да укупна уговорна казна у овом случају не може бити већа од 5% од укупне вредности 
Уговора. 
7.2. Уговорна казна се обрачунава од првог дана после истека уговореног рока испоруке. 
7.3. Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза од стране 
Испоручиоца или/и због кашњења у испуњењу уговорних обавеза Испоручиоца већа од износа 
уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете. 
7.4. Наручилац ће у складу са одредбама овог Уговора према датуму коначног испуњења уговорних 
обавеза, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Испоручиоца и на основу тога 
обрачунати висину уговорене казне или ће износ умањити за исплату из члана 2. 
 

Члан 8. 
8.1. Испоручилац неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у испоруци 
добара. 
8.2. Испоручилац ће платити само део уговорне казне који је сразмеран његовој кривици, ако докаже 
да је само делимично крив за кашњење. 
                                                 

Члан 9. 
9.1. Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања уговорних страна и закључује се на 
период од 12 месеци,односно до утрошка финансијских средстава у зависнисти који услов пре 
наступи. 
 

Члан 110 
10.1. Овај уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна али и неиспуњењем или 
неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна.                                                        
10.2. Отказни рок од 15 (петнаест) дана, тече од дана када једна уговорна страна достави другој 
писмено обавештење о раскиду уговора. 
 

Члан 11. 
11.1. Све евентуалне спорове који настану из или поводом  овог уговора,  уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно.  
11.2. Уколико спорови између Наручиоца и Испоручиоца не буду решени споразумно, надлежан је 
Привредни суд у Ваљеву. 

Члан 12.  
12.1. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
12.2.  Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, по 2 (два) примерка за обе уговорне 
стране. 
12.3. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у 
свему представљају израз њихове стварне воље.  
 
 
 
    ИСПОРУЧИЛАЦ   ДОБАРА                                                                                                НАРУЧИЛАЦ       
            
 
 
 


