
 

 

 

 

 

 
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, ХТЗ 

опрема, 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 17.12.2021.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, ХТЗ опрема 

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 

 

ХТЗ ОПРЕМА 

 

 

 

НАЗИВ ДОБРА Кол. 
Јед. 

мере 

Јединична цена 

без пдв-а 

1. 

КЛОМПЕ-ПАПУЧЕ, женске,  
- лице:  природна кожа,  
- табаница: кожа са коригованим лицем, - - 
међуслој: меморијска пена,  
- ђон: полиуретан.  
Лице је са ђоном спојено лепљењем. 
Постојаност обојења лица према мокром и сувом 
трењу: оцена 5. Постојаност обојења према 
зноју: оцена мин. 4.  

Кломпе-папуче су беле боје, са штепом на 

саставу лица и ђона и са шналом за 

регулисање висине риса. Табаница садржи 

меморијску пену тј. масажни гел ради 

додатне удобности приликом дугог стајања, 

као и противклизни додатак на петном делу 

ђона, ради веће стабилности 

77 пари 

 

 

2. 

КЛОМПЕ-ПАПУЧЕ, мушке,  
- лице:  природна кожа,  
- табаница: кожа са коригованим лицем, - - 
међуслој: меморијска пена,  
- ђон: полиуретан.  
Лице је са ђоном спојено лепљењем. 
Постојаност обојења лица према мокром и сувом 
трењу: оцена 5. Постојаност обојења према 
зноју: оцена мин. 4.  
Кломпе-папуче су беле боје, са штепом на 
саставу лица и ђона и са шналом за регулисање 
висине риса. Табаница садржи меморијску пену 
тј. масажни гел ради додатне удобности 
приликом дугог стајања, као и противклизни 
додатак на петном делу ђона, ради веће 
стабилности. 

11 пари 

 

3. 

МУШКО ОДЕЛО беле боје, блуза дугих рукава и 
панталоне, у скаду са HACCP захтевима, руска 
крагна, скривено копчање (дугмад или дрикери), 
два унутрашња џепа на блузи у висини појаса. 
Панталоне са ластихом у боковима појаса. Кепер 
памук 100%, 240гр/м2(+/- 5%). 

4  комад 

 

4. 

ЖЕНСКО ОДЕЛО беле боје, блуза дугих рукава и 
сукња, у скаду са HACCP захтевима, руска 
крагна, скривено копчање (дугмад или дрикери), 
два унутрашња џепа на блузи у висини појаса. 
Кепер памук 100%, 240гр/м2(+/- 5%). 

2 комад 

 

5. 

ЖЕНСКО ОДЕЛО беле боје, блуза дугих рукава и 
панталоне, у скаду са HACCP захтевима, руска 
крагна, скривено копчање (дугмад или дрикери), 
два унутрашња џепа на блузи у висини појаса. 
Панталоне са ластихом у боковима појаса. Кепер 
памук 100%, 240гр/м2(+/- 5%). 

29 комад 

 

6. 
Памучна бела мајица, кратак рукав, беле боје, 
округли изрез са ојачањем-траком, дуж вратног и 

36 комад 
 



рамених шавова, тежине материјала 160гр/м2 (+/- 
5%) 

7. 
Платнена кецеља,беле боје, са пластроном, 
кепер памук 100% 200г/м² (+/- 5%), сакупљање 
при прању на 95º - макс. 2%. 

8 комад 
 

8. 

Радна кецеља направљена од 100% 
поливинилхлорида, отпорна на киселине ,базе, 
биљно и животињско уље и маст, беле боје. 
СРПС ЕН 14605, отпорност на хабање класа 5, 
отпорност на савијање класа 4, отпорност на 
цепање класа 3. 

23 комад 

 

9. 

Заштитне рукавице за руковање предметима до 
200ºС, предвиђене за руковање врелим 
предметима у пекарској производњи, дужине 
мин. 30 цм. 
СРПС ЕН 388: 2241 
СРПС ЕН 407: контактна топлота ниво 2 

5 комад 

 

10. 
Радне пвц чизме, беле боје, отпорне на масти, 
антистатик, противклизни ђон, апсорбер енергије 
у пети СРПС ЕН ИСО 20347 

3 пара 
 

 

НАПОМЕНА: У цену урачунати и тошкове 

испоруке предметних добара. Понуђачи су 

дужни да уз понуду доставе документацију 

за све артикле у складу са Правилником о 

личној заштитној опреми (Сл. Гласник РС 

23/2020) као и посебно резултате 

испитивања-контролисања издате од 

стране домаће акредитоване лабораторије 

за кломпе-папуче, црне ципеле и зимску 

јакну; односно резултате испитивања 

тканине за израду радних мантила и беле 

радне одеће. Добра која се испоручују 

морају бити фабрички нова, у оригиналном 

паковању на коме је јасно назначен тип, 

врста и количина робе. У случају да 

Наручилац посумња у квалитет 

испоручених добара има право да изврши 

проверу квалитета код надлежне Установе 

и евентуално одбије пријем истих. Пре 

испоруке изабрани понуђач је у обавези да 

изврши утврђивање конфекцијских 

бројева као и величине обуће. Испорука  

мора бити у целости, а најкасније до 27. 

децембра 2021.године.  

  

 

 
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 / 



 


