
 

 

 

 

 

 
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 молерског материјала. 

 

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 07.12.2022.године, до 12,00 часова, или на email 

nabavke.pumn@gmail.com до наведеног термина. 

 

 

 

 

ПУ“Милица Ножица“ 

Милан Радовић, директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nabavke.pumn@gmail.com


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

наручиоца упућујемо: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА: 

набавка добара, набавка молерског 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 

 
 

Критеријум за избор понуде 

 

Најнижа понуђена цена 

 

 

 

 
Место и датум 

 

______________________ 

 

М.П. 

Понуђач 

 

______________________ 

/ потпис овлашћеног лица / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

набавка молерског материјала 

Ред. 

број 

Назив Јед. 

мере  

Кол Јед. цена 

без 

пдв-а  

Произвођач 

1.  Боја за бетон  0,650л 

‘’Маxima’' 

ком 1   

2.  Анти рост  1л ком 1   

3.  Биоцидно средство за санацију 

зидних и  дрвених површина 

које су заразили плесан, кучна 

гљивица  1л  

ком 1   

4.  Гипс (алабастер) 1кг кг 1   

5.  ДУЦТ трака, јака  сребрна 

трака од ламинираног платна  

48ммх50м или одговарајућа 

ком  1   

6.  Емајл  лак  0,750л ‘’Zorka’’ ком 1   

7.  Емајл лак  0,650л ''Zvezda'' ком 1   

8.  Лазурна боја за дрво 0,750л 

Sadolin 

ком  1   

9.  Лак за чамце 0,750л ком 1   

10.  Основна боја за метал на 

уљаној бази 0,750л 

ком 1   

11.  Основна боја за метал на 

нитро бази 0,750л 

ком 1   

12.  Антикорозивна , темељна и 

завршна боја за метал 3у1 

Ирком или одговарајућа 

0,750л 

ком  1   

13.  Уљана основна боја за дрво 

0,750л 

ком 1   

14.  Хемијско средство за заштиту 

и премаз дрвених површина 

против жишка и црвоточине 

0,750л 

ком 1   

15.  Разређивач нитро 0,900л ком 1   

16.  Разређивач уљани 0,900л  ком 1   

17.  Основна боја за дрво на бази 

водене дисперзије акрилата 

еквивалент  Aquamax Wood 

Primer 0,650л 

ком 1   

18.  Универзални емајл за дрво и 

метал на бази водене 

дисперзије акрилата 

еквивалент  Aquamax Wood & 

Metal  Paint  0,650л 

ком  1   

19.  Полудисперзија боја за 

унутрашње зидове еквивалент  

Maxipol 15л 

ком 1   

20.  Боја за спољашњу употрбу 

акрилна фасадна боја 

еквивалент  Maxifas 15л 

ком 1   

21.  Водоперива унутрашња 

дисперзиона боја на бази 

ком 1   



акрилних везива, еквивалент 

Maxidis 15л 

22.  Уложак за ваљак кончани 

23цм 

ком 1   

23.  Уложак за ваљак кончани 

10цм 

ком 1   

24.  Креп трака 50мм ком 1   

25.  Креп трака 38мм ком 1   

26.  Кадица за фарбу  31x35 ком 1   

27.  Тонери за нијансирање 

полудисперзивних боја , 0,100 

л 

ком 1   

28.  Цедаљка пвц дужа 31х26цм ком 1   

29.  Кадица за фарбу 31х35цм ком 1   

30.  Пљосната четка  100x15мм од 

природне длаке са пластичном 

дршком и металном кариком  

ком 1   

31.  Пљосната четка  50x15мм од 

природне длаке са пластичном 

дршком и металном кариком 

ком  1   

32.  Пљосната четка  20x15мм од 

природне длаке са пластичном 

дршком и металном кариком 

ком 1   

33.  Радијатор четка 2,5’’од 

природне длаке са пластичном 

дршком и металном кариком 

ком 1   

34.  Четка за метал са дрвеном 

дршком , пет реда жице  

ком 1   

35.  Прашкаста глет маса за 

унутрашње зидове 25кг  

ком  1   

36.  Прашкаста глет маса за 

спољашње зидове 25кг  

ком 1   

37.  Готова глет маса на  бази 

акрилата, за фино глетовање 

унутрашњих малтерисаних 

зидних површина као и гипс 

картонских плоча, еквивалент 

GLETOLIN G 5кг 

ком 1   

38.  Пур пена за стиропор ручна  

0,750л 

ком 1   

39.  Пур пена за пиштољ 0,750л ком 1   

40.  Пиштољ за пур пену ком 1   

41.  Силикон акрилни за 

исуњавање спојева 0,280л  

ком 1   

42.  Стиропор за фасаду 20мм М2 1   

43.  Стиропор за фасаду 30мм М2 1   

44.  Стиродур плоча 20мм М2 1   

45.  Стаклена мрежица  М2 1   

46.  Лепак за стиропор за фасаду 

(финија структура) 25кг 

ком 1   

47.  Лепак за керамичке плочице 

унутра и споља, еквивалент   

CM11 25кг 

ком 1   

48.  Флексибилни лепак за 

постављање керамичких 

ком 1   



плочица унутра и споља, 

еквивалент  CM16  25кг  

49.  Хидроизолациони премаз за 

за заптивање без спојница 

испод керамичких плочица у 

влажним и мокрим условима 

за унутрашњу и спољну 

употребу паковање од 5кг, 

еквивалент CERESIT CL-51 

ком 1   

50.  Водоодбојна фуг маса, 

еквивалент Maxima fugalin  2кг  

ком 1   

51.  Спреј у боји (брзосушећа 

декоративна акрилна боја за 

фарбање дрвета, метала, 

стакла и камена) 0,400л 

kom 1   

52.  Телескоп 200цм ком 1   

53.  Шмиргла црвена за брушење 

дрвених површина, ширина 

ролне 120 мм, гранулације 60 

м 1   

54.  Шмиргла црвена за брушење 

дрвених површина, ширина 

ролне 120 мм, гранулације 

100-180 

м 1   

55.  Шмиргла бела, ширина ролне 

120мм, гранулације 100-500  

м 1   

56.  Шпахтла 80мм ком 1   

57.  Мистрија овална 180мм ком 1   

58.  Глетерица од нерђајућег 

челика  

ком 1   

59.  Фангла за малтерисање пвц  ком 1   

60.  Молерске рукавице пар 1   

61.  Танка фолија за покривање 

4х5м 

ком 1   

62.  Заштитна фолија 890гр 4х5м ком 1   

63.  Мердевине дрвене двокрилне 

5 степеника  

ком 1   

64.  Мердевине металне 7 

степеника + платформа 

ком 1    

65.  Заштитне рукавице, типа 

Тритон нитрилне 

Пар  1   

 Напомена: У понуди је 

потребно навести јединичне 

фиксне цене које ће важити за 

све време трајања уговора. 

Овако одређене јединичне 

цене служе за рангирање 

понуда ради избора 

најповољнијег привредног 

субјекта. Испорука предметних 

добара пада на терет 

Испоручиоца добара. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 ПОСЛОВАЊУ КОРИСТИ ПЕЧАТ 

 

ДА                                                                                                                                      НЕ 

 

 


