
 

 
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 „Санитарна сеча стабала“ 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 09.02.2021. године до 12 часова. 

 

 

Градска управа града Ваљева 
                                                                                                    В.д. начелника 

                                                                                                     Небојша Петронић    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nabavke@valjevo.org.rs
http://www.valjevo.rs/


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

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА: Санитарна сеча стабала 

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  

Критеријум за избор понуде Најнижа понуђена цена 

 

 

 

 

 

Датум 
 

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

 
 
 

Понуђач 
 

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

 

 



 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

РБ ОПИС ЈМ КОЛИЧИНА ЦЕНА ИЗНОС 

(без ПДВ-

а) 

I РАДОВИ НА СЕЧИ СТАБАЛА И ИЗВЛАЧЕЊЕ УЗ КОРИШЋЕЊЕ ВИТЛА И/ИЛИ КОРПЕ 

1 Сеча стабала са привлачењем, раскресавањем и слагањем уз коришћење витла 

1.1 < ø 20цм ком 20   

1.2 ø 21-40цм ком 30   

1.3 > ø 40цм  ком 20   

2 Обарање стабала уз пењање и раскресавање са дрвета > 

ø 40цм 

ком 10   

3 Раскресавање палог стабла ком 20   

4 Раскресавање стабала са кореном (пањем) из реке > ø 

40цм 

ком 5   

5 Утовар у камион и одвоз на депонију посеченог материјала м3 125   

 Укупно:     

II РАДОВИ НА ИВЕРАЊУ ПАЊЕВА 

2 Иверање пањева 

2.1 Иверање пањева у поплочаним површинама ком 30   

2.2 Иверање пањева на зеленим површинама ком 40   

 Укупно:     

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

I Радови на сечи стабала и извлачење уз коришћење витла и/или корпе     _______________  

II Радови на иверању пањева     ______________ _   

СВЕГА (I+II):                            ________________     

 ПДВ (20%):                                   ________________  

 УКУПНО:               ________________ 

  

Датум 
 

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

 
 
 

Понуђач 
 

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



Напомена: Радови ће се изводити у току 2021/22 године по налогу надзорног-контролног органа 
инвеститора и морају се извести у року од 12 часа. Код хитних интервенција извођач је дужан да изађе на 
терен у року од једног сата.  Наручилац је на основу искуства из ранијих година урадио пројекцију количина 
по свакој позицији из спецификације услуга, с напоменом да ће стварне количине (обим) бити 
резултат  стварних потреба за  траженим  услугама . У том смислу наведене количине су дате оквирно и 
наручилац се не обавезује да  реализује набавку у овако предвиђеном обиму.  

 

Критеријуми 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 1.600.000,00 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 на сечи стабала у минималном 
износу од 800.000,00  динара без ПДВ-а. 
Доказ: Копије уговора 
 

Техничкa средства: 

• камион са дизалицом 1 ком 

• трактор 1 ком 

• витло 1 ком 

• приколица – екипажа 1 ком 

• тестера са атестом – 4 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: 
- 4 (четири) секача  

- 1 (један) дипл.инж. шумарства или пејзажне архитектуре 
 

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. 
Доказ за инжењера: копија лиценце Инжењерске Коморе Србије и копија потврде Инжењерске Коморе 
Србије да је лиценца важећа. 

 

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.     
 

 

Напомена: 

Попуњавањем Изјаве о испуњавању услова за квалитативни избор привредног субјекта 

потврђујете да испуњавате тражене услове дефинисане позивом за подношење понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

  

Назив и седиште фирме:   

  
  

Адреса и седиште:  

  
  

Матични број:    

  
  

ПИБ:    

  
  

Датум:   

  
  

  

  У својству овлашћеног лица, дајем  
  

И З Ј А В У  
  

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо услове за квалитативни 

избор привредног субјекта за прикупљање понуда за избор најповољнијег понуђача за „Санитарна сеча 
стабала“ према позиву за подношење понуда и то: 

• Финансијски капацитет - укупни приход подразумева да је понуђач у последње три године од  дана 
објављивања позива остварио приход у минималном износу од 1.600.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

• 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 на сечи стабала у 
минималном износу од 800.000,00  динара без ПДВ-а. 

➢ Техничкa средства: 
камион са дизалицом 1 ком, трактор 1 ком, витло 1 ком, приколица – екипажа 1 ком, тестера 
са атестом – 4 ком. 
 

➢ Техничка лица: потребно је да понуђач има најмање 5 запослених лица и то: 

4 (четири) секача  

1 (један) дипл.инж. шумарства или пејзажне архитектуре 

 

Изјава се даје ради учешћа у поступку набавке испод лимита бр. 3 код Наручиоца – Градска 

управа града Ваљева, улица Карађорђева 64, 14000 Ваљево и у друге сврхе се не може користити.  

  

  У случају потребе, а на захтев наручиоца, доставићемо доказе који потврђују ову изјаву.  
  

 

  

 Место и датум  Понуђач  
    

 __________________________  ______________________________  

   /потпис овлашћеног лица/  
 

 
 

 


