
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА Град Ваљево 
Градска управа града Ваљева 

Карађорђева улица бр. 64, 14000 Ваљево 

Email: nabavke@valjevo.org.rs  www.valjevo.rs 

 

 

 

Предмет: Обавештење о покретању поступка набавке испод лимита на које се не 

примењује Закон о јавним набавкама 

 

Ради обезбеђења транспарентности, Градска управа града Ваљева обавештава јавност 

да je покренут поступак набавке испод лимита „Редовно одржавање макадамских 

улица“ на коју се не примењује Закон о јавним набавкама. 

У прилогу обавештења налази се Позив за подношење понуда. Позив за подношење 

понуда као и техничку спецификацију је потребно попунити и потписати. Понуду треба 

доставити у затвореној коверти са назнаком назива набавке у писарницу наручиоца, 

Градска управа града Ваљева, Карађорђева 64, до 02.02.2021. године до 12 часова. 

 

 

Градска управа града Ваљева 
                                                                                                    В.д. начелника 

                                                                                                     Небојша Петронић    
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На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама у својству наручиоца упућујемо  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА: Редовно одржавање макадамских улица 

Понуда бр. ______________   од  _________________  

 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ : 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 2) СТРУКТУРА ЦЕНА : 

Укупна цена без ПДВ-а:   

Укупна цена са ПДВ-ом:  

Рок и начин плаћања: 45(четрдесетпет) дана од дана службеног пријема 

рачуна  

Рок важења понуде:  

( минимално 30  дана) 

__________  дана 

 

 

Критеријум за избор понуде 

 

Најнижа понуђена цена 

 

 

Датум 
 

............................................. 

 
 
 

Понуђач 
 

.......................................... 
 

 



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

за извођење радова на редовном одржавању макадамских улица у Ваљеву 

 

        

Р
Б 

ОПИС ПОЗИЦИЈА ЈМ КОЛ.   ЦЕНА   УКУПНО 

  Градске улице             

1 Обнова туцаничког застора која обухвата 
набавку, транспорт и уграђивање 
дробљеног каменог агрегата 0-31 мм, 
риљање старог застора, разастирање и 
планирање дробљеног каменог агрегата 
грејдером и збијање ваљком до потребне 
збијености. 
Обрачун по м3. 

м3 300 Х   =   

                

2 Обнова туцаничког застора која обухвата 
набавку, транспорт  и уграђивање 
дробљеног каменог  агрегата 0-63 мм, 
разастирање и планирање дробљеног 
каменог агрегата грејдером и збијање 
ваљком до потребне збијености.   
Обрачун по м3. 

м3 50 Х   =   

                

3 Рад грејдера на риљању старог 
макадамског застора, разастирању и 
планирању.  
Обрачун по часу рада. 

час 40 Х   =   

                

4 Рад ваљка на ваљању макадамског 
застора.  
Обрачун по часу рада. 

час 30 Х   =   

                

5 Рад комбиноване машине - скип на 
чишћењу канала.  
Обрачун по часу рада. 

час 30 Х   =   



  Улице на Дивчибарама             

1 Обнова туцаничког застора која обухвата 
набавку, транспорт на удаљеност до 25км  
и уграђивање дробљеног каменог агрегата 
0-31 мм, риљање старог застора, 
разастирање и планирање дробљеног 
каменог агрегата грејдером и збијање 
ваљком до потребне збијености.   
Обрачун по м3. 

м3 340 Х   =   

                

2 Рад грејдера на риљању старог 
макадамског застора, разастирању и 
планирању.  
Обрачун по часу рада. 

час 30 Х   =   

                

3 Рад ваљка на ваљању макадамског 
застора.  
Обрачун по часу рада. 

час 20 Х   =   

У К У П Н О без ПДВ-а :   

ПДВ 20%:   

У К У П Н О са ПДВ-ом :   

 

 

Датум 
 

............................................. 

 
 
 

Понуђач 
 

.......................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критеријум за избор привредног субјекта  

Финансијски капацитет: 
Укупни приход подразумева да је понуђач у последње три године од  дана објављивања позива остварио 
приход у минималном износу од 2.000.000,00 динара без ПДВ-а 
Доказ: Извештај о бонитету - образац БОН - ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да 
садржи : статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за последње три године (у 
зависности од почетка обављања делатности привредног субјекта). 
 
Технички и стручни капацитет: 
Референт листа подразумева да је понуђач у последње три године од  дана објављивања позива за 
подношење понуда, остварио пословни приход по основу изведених радова редовном одржавању 
макадамских улица  у минималном износу од 1.000.000,00  динара без ПДВ-а. 
Доказ: Копије уговора 
 

Техничкa средства: 

Камион кипер већи од 15 тона 2 ком 

Комбинована машина –Скип 1 ком 

Грејдер 1 ком 

Ваљак 1 ком 

Доказ: - извод из пописне листе са стањем на дан 31.12.2020. год. са обавезно маркираном траженом 
механизацијом и опремом, а за моторна возила доставити фотокопије саобраћајних дозвола и полиса 
осигурања важећих на дан отварања понуда; 
- у случају да је тражена механизација  купљена после 31.12.2020. године и не налази се у изводу из 
пописне листе са стањем на дан 31.12.2020. године, потребно је доставити уговор  о куповини или 
рачун о куповини,  
- механизација и возила  могу бити узети у закуп када је потребно доставити уговор о закупу, као и 
доказ даваоца возила и механизације у закуп, да је у његовом власништву путем изводa из пописне 
листе са стањем на дан 31.12.2020. год. са обавезно маркираном траженом механизацијом и возилима 
или  у случају да је тражена механизација и возила купљена после 31.12.2020. године и не налази се 
у изводу из пописне листе са стањем на дан 31.12.2020 године, потребно је доставити уговор о 
куповини или рачун о куповини,  за моторна возила доставити фотокопије саобраћајних дозвола и 
полиса осигурања важећих на дан отварања понуда 
 
Техничка лица: 

Потребно је да понуђач има најмање 5 запослених лица и то: 

• 1 (један) дипл.инж. грађевинске струке лиценца 415 који ће решењем бити именовани за одговорног 

извођача радова у предметној јавној набавци  

• најмање 4 (четири) радника грађевинске струке у које се убрајају и возачи и руковаоци 

механизације  

Доказ: За све запослене у радном односу - копија одговарајућег појединачног М образаца којим се 
потврђује пријава, промена или одјава на обавезно социјално осигурање 
Уколико је ангажован путем уговора ван радног односа или другог уговора који је правни основ 
ангажовања-копија уговора за рад ван радног односа (уговор о обављању привремених и повремених 
послова, уговор о допунском раду и др. 
- Копијa лиценцe Инжењерске Коморе Србије и копијa потврдe Инжењерске Коморе Србије да je 

лиценцa важећa 

Тражене доказе за додатне услове доставити уз понуду. 



Средство финансијског обезбеђења:    

Изабрани понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави меницу за добро извршење посла, 

са меничним овлашћењем и са клаузулом „без протеста“ у висини од 10% укупне вредности понуде без 

ПДВ- а, са роком важности 30 (тридесет) дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе. Уз 

сопствену меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује да достави потврду о регистрацији менице 

од стране пословне банке, ОП образац и копију картона депонованих потписа.     
 

Изабрани понуђач је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове 
пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или 
оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова. 
Изабрани понуђач је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео 
период извођења радова, у свему према важећим законским прописима. 
 

Резерни критеријум за избор понуђача: рок важења понуде 
Образлозење критеријума: У случају да се поднесу две или више понуда са истом минималном понуђеном 
ценом, наручилац ће уговор доделити понуђачу који се определи за дужи рок важења понуде. 
 
 

 

 


