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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл.6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 404-57/2020-03-1 од 11.03.2020. године и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.404-57/2020-03-2 од 11.03.2020. 
године, припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку Набавка адресних таблица и бројева 

ЈН бр. 19/2020 

Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, рок, место   испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

 

4 

 
IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност 
тих услова 

 
14 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 18 
VI Образац понуде 27 

VII   Образац структуре цена са упуством како да се 
попуни  

31 

VIII Модел уговора  33 

IX Образац трошкова припреме понуде 38 

X Образац изјаве о независној понуди 39 

XI Менично овлашћење 40 

XII Овлашћење  43 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 

    Наручилац:  Општинска управа општине Петровац на Млави 

    Адреса: ул. Српских владара 165, 12300 Петровац на Млави  

    Интернет страница:  www.petrovacnamlavi.rs 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 
вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке. 
Назив и ознака из општег речника јавних набавки:  

30195000- табле 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 19/2020 су добра – Набавка адресних таблица и бројева 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице  за контакт: Марина Бачкић,  
 Е - маил адреса : marina@petrovacnamlavi.rs. 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.19/2020 су – Набавка адресних таблица и бројевау општем 
речнику набавке означена : ознака из општег речника набавке: 30195000- табле 

2.Партије 

Предмет јавне набавке није обликован у више партија 
 
 
 

 

mailto:marina@petrovacnamlavi.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Спецификација табли са називом улица за општину Петровац на Млави: 

НАСЕЉЕ МатБрУли НАЗИВ УЛИЦЕ 

БРОЈ 
ТАБЛИ СА 

НАЗИВИМА 
УЛИЦА 

УКУПНО 

ЖДРЕЛО 

731803000006 АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГ 2 

  

731803000008 ГОРЊАЧКА 2 
731803000026 ГРОБАРСКА 1 
731803000019 ИЗВОРСКА УЛИЦА 3 
731803000020 ЈЕЗЕРСКА 3 
731803000027 КЛАДЕНАЧКА 1 
731803000034 КЛИСУРСКА 2 
731803000031 КНЕЖЕВСКА 1 
731803000018 КРАЉА МИЛУТИНА 3 
731803000011 ЛАЛИНО БРДО 4 
731803000013 ЛАЗАРЕВ СОКАК 2 
731803000012 ЛАЗАРЕВСКА 3 
731803000030 ЛУГОМИРСКА 1 
731803000009 БУКУМОВА 1 
731803000021 МАКЕДОНСКА 3 
731803000025 МАЛИ ЧУКАР 2 
731803000029 МАЛИ ЛУГ 2 
731803000016 МАЛО СОКАЧЕ 1 
731803000014 РАДНИЧКА 3 
731803000028 РЕШКОВИЧКА 2 
731803000032 РЕШКОВИЦА 1 
731803000015 РУДАРСКА 3 
731803000023 СЕОСКЕ ЧЕСМЕ 1 
731803000010 СЕОСКИХ БОРАЦА 2 
731803000017 СТАРИ ПУТ 2 
731803000022 СВЕТЕ ПЕТКЕ 3 
731803000005 СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ 3 
731803000024 ВЕЛИКИ ЧУКАР 2 
731803000002 ВЕЛИКИ ЛУГ 2 
731803000007 ВУКАН 3 
731803200004 ЗЕНГИЈЕ 1 65 

ШЕТОЊЕ 
732044000039 ШКОЛСКА 2 

  

732044000025 ЂУРЕ ЈАКШИЋА 4 
732044000037 АЛУГА 5 
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732044000003 БАНОВИНСКА 6 
732044000038 БАТИНСКА 3 
732044000026 БУКУМОВА 5 
732044000012 ДЕСПОТА СТЕФАНА 3 
732044000032 ДРАГУТИНА ИЛИЋА ШТАБЦА 2 
732044000014 ДРЕЊАРСКА 1 

732044000024 ГЕНЕРАЛА МИЛАНА 
МИЛОВАНОВИЋА 7 

732044000007 ГОРЊАЧКА 1 
732044000008 ГРАБАРСКА 1 
732044200015 ГУСТИ РТ 1 
732044000033 ИЗВОРСКА 5 
732044000002 ЈАНИЋКА 1 
732044000029 ЈЕЖЕВАЧКА 2 
732044000027 КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ 4 
732044000016 КНЕЗА ЛАЗАРА 7 
732044000017 КНЕЗА МИЛОША 3 
732044000021 КОРУНСКА 1 
732044000020 КРАЉА МИЛУТИНА 3 
732044000018 КРАЉА ПЕТРА 1 3 
732044000006 КРУШАРСКА 2 
732044200011 ЛАДНЕ ВОДЕ 1 
732044000030 ЛАЛЕ КОЈАДИНОВИЋА 3 
732044200005 ЛИСИНА 1 
732044000022 ЛИСИНСКА 1 
732044000019 МАНАСТИРСКА 1 
732044200040 МЕТО 1 
732044000036 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 3 
732044000031 ПОТОЧКА 4 
732044000023 РАДОЛУШКА 2 
732044000013 РЕЧНА 1 
732044000034 РИБНИЧКА 3 
732044200004 РУДНИК 1 
732044200009 СЕНОКОСЕ 1 
732044000035 СВЕТОСАВСКА 3 
732044000028 ВЕЛИКА ЛЕСКОВА 3 
732044200010 ВРБОВАЦ 1 102 

ЋОВДИН 

732036200023 БЕЛА РЕКА 1 

  

732036000019 ГАЈЧИЋ 2 
732036200024 ГОЛИ КАМЕН 1 
732036000018 МУЛИНА ЋУПРИЈА 4 
732036000014 ОРНИЦЕ 3 
732036200025 ПАРЛОЗИ 1 
732036000020 ПАРЊАЧА 3 
732036000016 ПЛОЧА 2 
732036200022 ПРОНИКЛИЦА 1 
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732036000021 РАЗДОЉЕ 2 
732036000015 РЕПАК 3 
732036000017 ТРСКИНО БРДО 1 24 

БИСТРИЦА 

731684000008 ЂЕРИНАЧКА 1 

  

731684000023 БЕГЛУК 1 
731684000013 БРЂАНСКА 4 
731684000007 БРАЋЕ ЈУГОВИЋА 2 
731684000022 ЦАРА ДУШАНА 1 
731684000011 ЦАРА КОНСТАНТИНА 3 
731684000006 ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 2 
731684000015 ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 1 
731684000016 ЦРНИ ПАЊ 1 
731684200026 ДУБОКИ ПОТОК 1 
731684200025 ГРАБ 1 
731684000021 ИВАРСКА 3 
731684000002 ЈУЛАНСКЕ ЛИВАДЕ 2 
731684000005 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 4 
731684000020 ЛЕКИН ЛУГ 1 
731684000017 ЛУГОВИ 1 
731684000009 МЛАВСКОГ ОДРЕДА 4 
731684000004 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 3 
731684000010 ОСЛОБОЂЕЊА 3 
731684200024 РАДОВЕ ЛИВАДЕ 1 
731684000012 СПАСОВДАНСКА 2 
731684000003 СРПСКИХ ВЛАДАРА 8 
731684000019 СТАМНИЧКИ ПУТ 2 
731684000018 СТАРИ САЛАШИ 2 
731684000014 ВИДОВДАНСКА 1 55 

БОШЊАК 

731692000004 ДОБРЊСКИ ПУТ 3 

  

731692000005 ЛИПАРСКА 1 
731692000006 ЛОПУШЊАЧКИ ПУТ 2 
731692000010 МИЛАНА МИЛОСАВЉЕВИЋА 2 
731692000009 МИЛОМИРА КОСТИЋА 2 
731692000008 ОБРШИНСКА 1 
731692000007 СЛАВИШЕ МИЛЕТИЋА 4 15 

БУРОВАЦ 

731706000015 БРДСКА 2 

  

731706000010 БУСУРСКА 2 
731706000023 ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2 
731706000019 ЦАРА ДУШАНА 2 
731706000013 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 1 
731706200022 ДУБРАВА 2 
731706000014 ГАЈСКА 2 
731706200021 ПАРЛОГ 1 
731706000018 СВЕТОГ НИКОЛЕ 1 
731706000012 СВЕТОГ САВЕ 1 
731706000017 ВОЈВОДЕ МИШИЋА 1 
731706000016 ВОЈВОДЕ ПЕТРА ДОБРЊЦА 1 
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731706200020 ЗА ГАЈ 1 
731706000011 ЗАГАЈСКА 3 22 

ДОБРЊЕ 

731781000010 БАЛКАНСКА 1 

  

731781000003 ЦАРА ЛАЗАРА 3 
731781000008 КАРАЂОРЂЕВА 2 
731781000007 КНЕЗА СТЕВАНА ДОБРЊЦА 3 
731781200015 КОЗЈАК 1 
731781000012 КРАЉА МИЛАНА 1 
731781200017 КРУШЕВИЦА 1 
731781000011 ЛИПАРСКА 1 
731781000006 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 4 
731781200016 ПАРИКОЖЕ 1 
731781000014 СОЛУНСКИХ РАТНИКА 1 
731781000002 СРПСКИХ ВЛАДАРА 6 
731781000005 СВЕТОГ САВЕ 4 
731781000004 ВОЈВОДЕ ДОБРЊЦА 3 
731781000009 ВОЈВОДЕ МИШИЋА 2 
731781000013 ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 2 36 

ДУБОЧКА 

731790000007 ЂУРОЊСКА 3 

  

731790200010 БЕЛАН 1 
731790000006 БУДОЊСКА 2 
731790000003 ЦРНО ПОЉЕ 3 
731790000004 ЦРНОПОЉСКА 2 
731790000009 ДАНИЛОВА 1 
731790000002 ГЛАВНА 6 
731790000013 ЈОКИЋЕВА 1 
731790000012 ВЛАШКИ ДРУМ 3 
731790000008 МЛАВСКА 1 
731790000011 ПОЖАРЕВАЧКА 4 
731790000005 ТУФАРОЊСКА 2 29 

КАМЕНОВО 

731820200017 ЂУЛА 1 

  

731820000019 ДРАГОЉУБА ФИЛИПОВИЋА 
ФИЋЕ 2 

731820200018 ГАЈ ПРЕГУДОВО 1 
731820000020 МЛАВСКА 1   
731820000016 СРПСКИХ ВЛАДАРА 6 11 

КЛАДУРОВО 

731838000004 ДОЊА ГРШЉАНСКА 3 

  

731838000019 ДОЊИ ОРЕШАЦ 3 
731838000007 ДУГАЧКО ПОЉЕ 1 
731838000005 ГИЦОЊИ 1 
731838000015 ГОРЊА ГРШЉАНСКА 3 
731838000012 ГОРЊИ ЛАЗОЊИ 1 
731838000014 ГОРЊИ ОРЕШАЦ 1 
731838000002 КЛАДУРОВСКА 8 
731838000018 КОШУТИН ПОТОК 1 
731838000021 КОКОРИНО ПОЉЕ 3 
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731838000011 КРШКА РЕКА 1 
731838000009 КУЛМЈА 5 
731838000006 ЛАЗОЊИ 3 
731838000017 ОРЕШАЦ 2 
731838000016 ПЕТРШКА 2 
731838000010 ПЕТРОВАЧКИ ПУТ 1 
731838000013 СЕОСКА ДОЛИНА 6 
731838000020 СЕОСКО ПОЉЕ 2 
731838000008 СУДОМСКА 2 
731838000003 ВУЈИНО ПОЉЕ 1 50 

КНЕЖИЦА 

731846000009 БЕЛЕ ВОДЕ 1 

  

731846200010 ДАБОВАЦ 1 
731846200012 ЈУГОВАЦ 1 
731846200011 КЛОКОЧАР 1 
731846000013 МЕЛНИЧКИ ПУТ 2   
731846000014 БОЉЕТИН 1   
731846000008 КНЕЖИЧКА 1 8 

КРВИЈЕ 

731854200029 БЕЛОВОДСКИ ПУТ 1 

  

731854000027 ХИЛАНДАРСКА 2 
731854200030 МИХАЈЛОВ 1 
731854000028 ВИДОВДАНСКА 1 5 

ЛЕСКОВАЦ 

731862000011 ШКОЛСКА 1 

  

731862000007 БАРЕ 2 
731862000010 ДУБОКИ ПОТОК 1 
731862000005 ГРОБЉАНСКА 3 
731862000008 КОВРЊЕ 2 
731862000006 КУЛМА 1 
731862000003 МИЛАНА ЧУБРЕ 4 
731862000009 ПРЖОЉ 1 
731862000002 СРПСКИХ ВЛАДАРА 6 
731862000012 МЕЛНИЧКИ ПУТ 2 
731862000004 ЗВОНИЧКА 2 25 

ЛОПУШНИК 

731889200020 ДУБЉЕ 1 

  

731889200021 ГАЈ 1 
731889000019 КОСОВСКИХ ЈУНАКА 1 
731889200022 КОЗЈАК 1 4 

МАЛО ЛАОЛЕ 

731897000010 ГРОБЉАНСКА 2 

  

731897000015 ЧАИРСКА 3 
731897000014 УЧИТЕЉСКА 2 
731897200016 УТРИНЕ 1 9 

МАНАСТИРИЦА 

731919000029 ЧАИШ 4 

  

731919000023 ЧЕРЕТ 3 
731919000003 ЧУКАР 2 
731919000004 ЦРНИ ВРХ 2 
731919000022 ДЕДИН ПОТОК 1 
731919200019 ДЕНКИН 1 



 
Набавка адресних таблица и бројева, ЈН бр.19/2020                         стр. 9 / 43 

 

731919000025 ДОЊИ ЧАИШ 3 
731919000021 ДОЊИ ЧЕРЕТ 1 
731919000027 ДОЊИ ЗЕБАЦ 2 
731919000008 ФАЦЕ 2 
731919000002 ГОРЊИ ЧЕРЕТ 3 
731919000009 ГОРЊИ ЗЕБАЦ 4 
731919000017 ИГЊАТОВИЋЕВ ПОТОК 1 
731919000024 ИНТРАВЕЈ 4 
731919200018 ЈЕВТИЋЕВ 1 
731919000014 КУЧЕВАЧКИ ПУТ 1 
731919000013 МАЛИ БУБАЊ 4 
731919000015 МАНАСТИРИЧКИ ПУТ 4 
731919000011 МАРТИНОВ ПОТОК 3 
731919000005 ОГРАДЕ 2 
731919000016 ОГРЕЗ 2 
731919000007 ПЕТРОВАЧКИ ПУТ 8 
731919000028 ПЕТРОВИЋЕВА УЛИЦА 1 
731919000006 ВАЉА МИКА 1 
731919000030 ВЕЛИКА ДУМБРАВА 2 
731919000010 ВЕЛИКИ БУБАЊ 3 

731919000012 ПЕРИШ 1 
731919000026 ДОЊИ ПЕРИШ 2 
731919200020 ВУЈИЋЕВ 1 69 

МЕЛНИЦА 

731927000020 ЦРВЕНО БРДО 3 

  

731927200023 ДУБАШНИЦА 1 
731927000009 КРАЈИЋЕВ СОКАК 2 
731927000019 ЛЕТИШТЕ 1 
731927200022 ЛЕТИШТЕ 1 
731927200021 ПЕТАКОВИЦА 1 9 

ОРЕШКОВИЦА 

731935000008 ЦАРА ДУШАНА 3 

  

731935000013 ЦАРА ЛАЗАРА 1 
731935000009 ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2 
731935000007 ЛИПАРИЧКА 3 
731935000016 ЛИПАРСКИ ПУТ 2 
731935000012 МИХАЈЛА ПУПИНА 3 
731935000015 МИЛОША ОБИЛИЋА 1 
731935000014 НАРОДНИХ ХЕРОЈА 3 
731935200017 ВРАЊАК 1 
731935000011 ВУКА КАРАЏИЋА 1 
731935000010 ЊЕГОШЕВА 1 21 

ПАНКОВО 
731951200010 ПАДИНА 1 

  731951200008 РАДЕНАЦ 1 
731951200009 СЕЛИШТЕ 1 3 

ПЕТРОВАЦ 
731960000132 АХМЕДА АДЕМОВИЋА 1 

  

731960000135 АЛЕКСЕ ШАНТИЋА 1 
731960000131 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 2 
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731960000128 ДИЈАНЕ БУДИСАВЉЕВИЋ 2 
731960000133 ДРАГУТИНА ТОМАШЕВИЋА 1 
731960200140 ГОРЊА КАРАУЛА 2 
731960200137 ГОРЊА УМКА 1 
731960000126 ИСИДОРЕ СЕКУЛИЋ 1 
731960200139 КАРАУЛА 1 
731960200141 КОСАЧА 1 
731960200138 КЉУЧ 1 
731960000134 КЊАЗА МИЛОША 1 
731960000099 МИЛУНКЕ САВИЋ 2 
731960000129 СТЕФАНА НЕМАЊЕ 2 
731960000130 СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 4 
731960000033 ЛОПУШЊАЧКИ ПУТ 2   
731960200136 УМКА 1 26 

РАНОВАЦ 

731978000038 АРШИЦА 4 

  

731978000040 ЦРКВЕНО СОКАЧЕ 1 
731978000035 ЦРНИ ВРХ ИСТОК 2 
731978000031 ЦРНОВРШАЧКА 5 
731978000043 ГОРЊА КРШКА РЕКА 2 
731978000041 ЛАЗАРЕВА 1 
731978000034 МЛАШНИЧКИ БУНАР 2 
731978000037 ОГРЕШКА КУЛМЈА 3 
731978000039 ОГРЕЗ ЈУГ 1 
731978000042 ПАПРИКОЊИ 2 
731978000032 ПЕТРШКО ПОЉЕ 2 
731978000036 СЕВЕРНИ ЦРНИ ВРХ 3 
731978000033 ВЕЛИКА ПЕТРЖА 3 
731978000045 ВЕЛИКИ ПОТОК 2 
731978000044 ВИТОВНИЧКА 2 
731978000046 ЈОКИЋЕВА 1 
731978000030 ЗЕБАЦ 1 37 

СТАМНИЦА 

731994200019 БОТАЊ 1 

  

731994000021 ХАЈДУК ВЕЉКА 1 
731994200020 ДЕБЕЉАК 1 
731994200018 ДЕБЕЉАК ГОРЊИ 1 
731994200017 ГОРЊИ РАДУЛОВАЦ 1 4 

СТАРЧЕВО 

732001000013 ЦРЉЕНАЧКИ ПУТ 5 

  

732001000002 ГЛАВНИ ПУТ 3 
732001000009 КАМЕНИЧКИ ПУТ 1 
732001000006 МАЛИ БУБАЊ 2 
732001000015 МАЛО СТАРЧЕВО 1 
732001000010 МОШОЊ 2 
732001200016 ПАПРИКОЊ 2 
732001000003 ПЕРИШ 4 
732001000014 РАШАНАЧКИ ПУТ 2 
732001000004 РАДНИЧКА 3 
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732001000008 РАНОВАЧКИ ПУТ 3 
732001000011 СОЛУНСКИХ РАТНИКА 2 
732001000007 СТАРЧЕВАЧКИ ПУТ 3 
732001000005 ВИНОГРАДАРСКА 3 
732001000012 ЗЕМЉОРАДНИЧКА 2 38 

ТАБАНОВАЦ 

732010000016 ЋОВДИНСКА 2 
  732010000017 БУСУРСКА 1 

732010000018 ДУБРАВСКА 2 
732010000015 ТРСКА 2 7 

ТРНОВЧЕ 

732028000002 ЂУРЕ ЈАКШИЋА 4 

  

732028000008 ЦАРА ДУШАНА 2 
732028000005 ЦАРА ЛАЗАРА 2 
732028000009 ДАНИЛА БАТЕ СТОЈКОВИЋА 3 
732028000011 ХИЛАНДАРСКА 1 
732028000010 МИЈЕ АЛЕКСИЋА 1 
732028000007 ПЕТРА КОЧИЋА 2 
732028000012 ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 2 
732028000006 ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 3 
732028000003 ВУКА КАРАЏИЋА 1 
732028000004 ЊЕГОШЕВА 6 27 

ВЕЛИКИ 
ПОПОВАЦ 

731749000011 МЛАВСКА 2   
731749000017 ВЛАШКА МАЛА 1 3 

ВЕЛИКО 
ЛАОЛЕ 

731757000002 РУДНИЧКА 2 

  

731757200045 БЕЛО БРДО 1 
731757200046 БОРИШТЕ 1 
731757000001 ЦАРА ДУШАНА 16 
731757200047 ГРАЦ 1 
731757000044 ТАБАНОВАЧКА 2 
731757000005 ТУРСКИ ПУТ 1 24 

ВЕЗИЧЕВО 

731722200017 ШУМА 1 

  

731722000009 БАЧИЈСКА 2 
731722000011 БАРСКА 1 
731722200019 БРДО 1 
731722000012 БРЕШЋАРСКА 1 
731722000007 ЦАРЕВИНСКА 3 
731722000020 ДОЊОМАЛСКА 1 
731722000006 ЈОРГОВАНСКА 2 
731722000010 КАЛДРМСКА 2 
731722200015 КЛИСУРА 1 
731722000005 КОРЕНИЧКА 7 
731722000002 ЛИПА 3 
731722000004 МИЉЕ ВЕЗИЉЕ 2 

731722000003 НАРОДНОГ ХЕРОЈА ДИНИЋ 
ЖЕЉКА 

3 

731722200018 ПЛАНИНА 1 
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731722200014 РЕКА 1 
731722000013 ВИНОГРАДАРСКА 2 
731722000008 ЗАНАТСКА 2 36 

ВИТОВНИЦА 
731765000007 ТРЕСТ 6   
731765000006 ВИТОВНИЧКА 2 8 

ВОШАНОВАЦ 
731773200009 ЖИВАДИНОВСКИ 1   
731773000008 ЂУРИЋЕВА 2 3 

ЗАБРЂЕ 

731811000014 БАЛКАНСКА 1 

  

731811000012 БРАНИСЛАВА НУШИЋА 1 
731811000003 КАРАЂОРЂЕВА 3 
731811000006 КНЕЗА МИЛОША 3 
731811000005 КНЕЗА РАЈЦЕ 2 
731811200016 КЉУЧ 1 
731811200015 ЛЕШЈЕ 1 
731811000011 МЛАВСКА 1 
731811000008 ПАЛИХ БОРАЦА 1 
731811000010 ПАНАРИЈСКА 1 
731811000007 ЉУБИШЕ ЛУКИЋА 2 
731811000004 СОЛУНСКИХ РАТНИКА 2 
731811000009 СРПСКИХ ЈУНАКА 2 
731811000013 СВЕТОСАВСКА 1 
731811000018 ЛОПУШЊАЧКИ ПУТ 1 
731811200017 УМКА 1 
731811000002 ЗАБРДСКА 5 34 

Укупно табли са називом улице за Општину 809 
 

 

 

Табле са називом улица  809 

Табле-кућни број  4750 

У К У П Н О 

Т А Б Л И 

 

5.559 
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        МЕСТО ИСПОРУКЕ  И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ: 

        Место испоруке је на локацији коју одреди Наручилац на територији 
Општине Петровац на Млави. 
        Динамика испоруке добара: у року од 20 дана од дана закључења уговора. 

 

Добављач се обавезује да добра испоручи са превозом и истоваром, на 
локацији коју одреди Наручилац на територији Општине Петровац на Млави. 
 
НАПОМЕНА: Напомена: Табле назива улица и таблице кућних бројева морају бити 
израђене  у складу са Правилником о адресном регистру („Службени гласник РС“, број 16/12 
) са прилогом „Графички стандард за врсту и величину слова којима се означавају називи 
улица и тргова врсту и величину кућног броја, као и изглед таблице са кућним бројем и 
табли са називима улица и тргова“. 

Правилник преузети са овог линка: 
Pravilnik o adresnom 
registru + knjiga grafic     
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 

 
1.1.  
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и 
то: 
 
1)Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) Закона); 
 
2)Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. Ст. 1. Тач. 2) Закона); 
 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији  (чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) Закона); 
 
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. Ст. 2. Закона). 
 

1.2  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Став 1. 
Тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 
1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 

понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) 
до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова.  

 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке у складу са чл. 77. Став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. И 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 
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Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Уколико понуђач подноси 
понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац 
изјаве подизвођача, дат је упоглављу IV одељак 3.), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача. Наручилац може пре доношења одлуке о додели 
уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 
услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести 
наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне 
набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 

Понуђач    ______________________________________________________                                   

                                               [навести назив понуђача]   

У поступку јавне набавке – Набавка адресних таблица и бројева, број 19/2020 
године, испуњава све услове из чл. 75. И 76. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији); 
 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понудe. 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум_____________                                                _____________________     

                                                   

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Подизвођач_____________________________________________________ 

                                        [навести назив подизвођача]                                              

У поступку јавне набавке – Набавка адресних таблица и бројева,  број 19/2020 
године, испуњава све услове из чл. 75. И 76. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
2)Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији), као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понудe. 
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понудe. 
 
 
     
Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                                                _____________________                                                         

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача. 
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V    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно 
на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног 
судског тумача. 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 

Понуду доставити на адресу:.  

Oпштинa Петровац на Млави 

ул. Српских владара бр. 165 

12 300 Петровац на Млави 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Набавка адресних таблица и бројева – ЈНМВ 
бр.404-57/2020-03, редни број јавне набавке 19/2020 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.03.2020. 
године до 10,00 часова. Отварање понуда спроводи се истог дана у 11,00 часова. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће 
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 
• Образац изјаве о испуњености услова предвиђених чланом 75. И 76. Закона у 
поступку Јавне набавке мале вредности, потписан и оверен; 
• Образац изјаве о испуњености услова за подизвођача, потписан и оверен (уколико 
наступа са подизвођачем); 
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• Образац понуде ( који се састоји од следећих делова: општи подаци о понуђачу, 
начин подношења понуде, подаци о подизвођачу, подаци о учаснику у заједничкој 
понуди, опис предмета јавне набавке), попуњен, потписан и оверен образац; 
• Модел уговора 
• Образац трошкова припреме понуде; 
• Образац изјаве о независној понуди попуњен, потписан и оверен образац: 
• У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је 
предвиђено конкурсном документацијом. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 
да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. 
Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75.и 76. 
Закона...),који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача.У 
случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и 
мора бити достављен уз понуду. 
 
39-� Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

4. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. Начин измене, допуне и опозива 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Oпштинa Петровац 
на Млави, ул. Српских владара 165, 12 300 Петровац на Млави  
„Измена понуде за јавну набавку –  Набавка адресних таблица и бројева - ЈНМВ 
бр.19/2020 – НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку – Набавка адресних таблица и бројева – ЈНМВ бр. 
19/2020- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку – Набавка адресних таблица и бројева - ЈНМВ бр 
19/2020.- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну – Набавка адресних таблица и бројева– ЈНМВ бр. 
19/2020.- НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем.  

7. Понуда са подизвођачем 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, 
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 

8. Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 4. Тач.1)до 
6) Закона и то податке о: 

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
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• понуђачу који ће издати рачун, 

• рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари.  
 
9. Начин и услови плаћања, рока, места и начина испоруке  као и друге 
околности од  којих зависи прихватљивост понуде   
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је у законском року од 45 (четрдесет пет) календарских дана од 
дана испостављања уредног рачуна о испорученим добрима са отпремницама од 
стране Добављача. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача. Понуђачу није дозвољено да 
захтева аванс. 

 
9.2.  Место и начин испоруке добара и гарантни рок  

 Испорука се врши у року од 20 дана од дана закључења уговора  на локацији 
коју одреди Наручилац на територији Општине Петровац на Млави. 

Гарантни рок не може бити краћи од 10 година од дана примопредаје добара. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду 

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. Цена је фиксна и не може се мењати. 
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона. 

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, 
заштити при запошљавању, условима рада и сл. А који су везани за извршење 
уговора о јавној набавци 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. Подаци о 
заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања, борачка и социјална питања. 

12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 
обезбеђења испуњења обавеза понуђача 

1) Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, 
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави Менично 
овлашћење - Образац бр.11 за озбиљност понуде у висини 10% од вредности 
понуде, при чему треба узимати у обзир укупну вредност понуде изражену у 
динарима без ПДВ-а, потписана од стране овлашћеног лица понуђача или 
овлашћеног члана групе понуђача.  
Документација која се прилаже уз менично овлашћење: 

1. Бланко соло меница (потпис на меници морају да буду исти као и на 
картону депонованих потписа и исти не смеју да прелазе зелени део менице), 

2. Захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стоји износ на који 
меница гласи; потпис  на захтеву мора да буде исти као и на меници), 

3. Картон депонованих потписа мора да буде оверен у банци и датум овере да 
није старији од месец дана. Лице које потписује меницу мора да има назначено на 
картону депонованих потписа да одговара самостално и неограничено. Уколико 
меницу потписују лица која одговарају ограничено, потребно је да меница има бар 
два потписника)  

4. ОП образац (потпис лица који потписује меницу мора да се нађе и на ОП 
образцу, с тим да је потребно да се исто потпише на меници као и на наведеном 

2) Понуђач којем буде додељен Уговор у обавези је да приликом потписивања 
уговора достави: 

1. једну бланко соло меницу за добро извршење посла у висини 10% од 
вредности уговора,  потписану од стране овлашћеног лица понуђача или 
овлашћеног лица овлашћеног члана групе понуђача и меничног овлашћења 
које садржи клаузуле “безусловно“, „плативо на први позив“, „без права на 
приговор“, фотокопију, картона депонованих потписа овлашћених лица за 
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располагање средствима на рачуну и фотокопију ОП обрасца за овлашћена 
лица за заступање.  

3) Након завршетка посла понуђач/извршилац је у обавези да приликом 
примопредаје добара достави: 

 1. Једну бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року у 
висини 10% од вредности добара без ПДВ-а, са роком важности од 10 година 
потписану од стране овлашћеног лица понуђача или овлашћеног лица 
овлашћеног члана групе понуђача и меничног овлашћења које садржи клаузуле 
“безусловно“, „плативо на први позив“, „без права на приговор“, фотокопију, 
картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на 
рачуну и фотокопију ОП обрасца за овлашћена лица за заступање. 

13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail marina@petrovacnamlavi.rs] тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 19/2020 године. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 
да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 
понуђача односно његовог подизвођача 
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  

 
16. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налази 
на списку негативних референци  
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 
17. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу 
којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент 
критеријума 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  

18. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном 
ценом 

Уколико два или више понуђача, понуде исту цену, као најповољнија биће изабрана 
понуда понуђача чији је рок важења понуде дужи. 

Уколико два или више понуђача, понуде исту цену и исти рок важења понуде биће 
изабрана понуда оног понуђача, чија је понуда прва пристигла на адресу наручиоца. 
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19. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.(Образац 
изјаве дат је у конкурсној документацији). 

20. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

21. Начин рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 
лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом 
на e-mail marina@petrovacnamlavi.rs, факсом на број 012/331-283 или препорученом 
пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава 
све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 
захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 
захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају 
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 
права је 5 дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева.  
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив 
на број 97 50-016, сврха уплате: сврха: Републичка административна такса са 
назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона. 

22. Рок у којем ће уговор бити закључен 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 
2. Тачка 5) Закона. 
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VI     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од ______________ године, за јавну набавку – 
Набавка адресних таблица и бројева – ЈНМВ бр 19/2020. 

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:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду 
са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, 
да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ : Набавка адресних таблица и бројева. 

У К У П Н А цена без ПДВ-а (дин.)  

У К У П Н А цена са ПДВ-ом ( дин.)  

Услови плаћања : (аванс није дозвољен) у законском року од 45 
(четрдесет пет) календарских 
дана од дана испостављања 
уредног рачуна о испорученим 
добрима са отпремницама 

Рок испоруке добара: у року од 20 дана од дана 
закључења уговора  
 

Гарантни рок: ______________година 
(гарантни рок не може бити 
краћи од 10 година од дана 
примопредаје добара) 

Рок важења понуде: Најмање 60 дана од 
дана отварања понуда 

___________ дана  

Место испоруке: Локација коју одреди 
Наручилац на територији 
општине Петровац на Млави 

 
 
Цена обихвата све трошкове који настану у вези реализације а нарочито и 
трошкове превоза, истовара. 
 
  

Датум                    Понуђач 

      

_________________________        ___________________________ 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни 

1. Образац структуре цене –  

 

Р.б Опис ЈМ Количина 

Цена без 
ПДВ-а 

(јед. Цена 
без ПДВ) 

Цена без 
ПДВ-а 

(јед. Цена 
без ПДВ х  
количина) 

I II III IV V VI 

1. 

Табле за означавање улица и тргова треба да буду 
израђене од лима отпорног на корозију века трајности 
најмање 10 година димензије 500 x300 mm. Табле су 
тамноплаве боје (кобалтплава), оквир табле је беле 
боје, а назив се исписује белом бојом једнојезично 
ћирилично писмо штампаним словима. 

Потребно је да назив улица на табле буду написане у 
свему према Спецификацији,  која је дата у прилогу и 
саставни је део конкурсне документације. 

Табле за називе улица треба да буду израђене од 
алуминијума или другог одговарајућег лима  дебљине 
минимум 1 мм. Табле могу да буду емајлиране или 
пластифициране са натписима израђеним техником 
сито-штампе или рефлектујућим ПВЦ фолијама. 

Ком. 809 

  

2. 

Таблице за обележавање кућних бројева треба да буду 
израђене од лима отпорног на корозију века трајности 
најмање 10 година правугаоног облика димензије 200 х 
150мм, тамноплаве боје са исписаним само бројем 
белом бојом одговарајућим фонтом како је приказано 
у Правилнику о адресном регистру и Графичком 
стандарду. Словна ознака уз број мора бити исписана 
ћириличним писмом великим штампаним словима. 

Потребно је да обележавање кућних бројева буду 
написане у свему према Спецификацији,  која је дата у 
прилогу и саставни је део конкурсне документације. 

 Таблице за кућни бројеви треба да буду израђене од 
алуминијума или другог одговарајућег лима  дебљине 
минимум 1 мм. Табле могу да буду емајлиране или 
пластифициране са натписима израђеним техником 
сито-штампе или рефлектујућим ПВЦ фолијама. 

Ком. 4750 
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 Укупно без ПДВ-а  

 ПДВ  

 Укупно са ПДВ-ом  

 

Напомена: Табле назива улица и таблице кућних бројева морају бити израђене  у складу са 
Правилником о адресном регистру („Службени гласник РС“, број 16/12 ) са прилогом „Графички 
стандард за врсту и величину слова којима се означавају називи улица и тргова врсту и величину 
кућног броја, као и изглед таблице са кућним бројем и табли са називима улица и тргова“. 

Правилник преузети са овог линка: 
Pravilnik o adresnom 
registru + knjiga grafic     

 
Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица 

                                                                       ____________________________ 
  
                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                                                                       ____________________________ 

 

Цена обихвата све трошкове који настану у вези реализације а нарочито и 
трошкове превоза, истовара. 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 
 
У колони V - уписати цену без Пдв-а, (јед. цена без ПДВ) 
У колони VI - уписати цену без Пдв-а, (јед. цена без ПДВ х количина) 
На крају табеле уписати укупну цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом  
  
Напомене:   

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати образац понуде. 

Свака ставка из структуре цене мора бити попуњена у супротом понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 

Датум                      Понуђач 
       

_________________________        ___________________________ 
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VIII     МОДЕЛ УГОВОРА 

Набавка адресних таблица и бројева  

Закључен између уговорних страна: 
 
1) ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ ; адреса: Српских 
владара 165 , 12300 Петровац на Млави, телефон. 012/331-280; матични број: 
07198264, шифра делатности: 8411, ПИБ: 102538275, коју заступа Горан 
Стефановић, начелник ОУ Петровац на Млави( у даљем тексту Наручилац)  и 
 
2)  ___________________________________, са седиштем у___________________, 
ул. _______________________, ПИБ: _____________, матични број: ___________, 
Број рачуна:__________________________ Назив банке: _____________________, 
кога заступа ___________________________________(у даљем тексту: Добављач) 
 

Опционо (понуђачи из групе понуђача или подизвођачи): 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(у случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, 
на горњим цртама морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно 
сви подизвођачи). 
 
Основ уговора: ЈН број 19/2020 
Број и датум Одлуке о додели уговора:___________________2020.године. 

      (попуњава Наручилац) 
Понуда изабраног понуђача бр. _________ од _____________2020. године. 

Уговорне стране су се сагласиле о следећем: 

Уводне одредбе 

Члан 1. 

Наручилац је на основу члaна 39. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник РС", бр.124/12,14/15, 68/15) и одлуке о покретању број ____ од дана ___   
___ 20__. године, спровео   поступак  за јавну  набавку мале  вредности  (БР. 
19/2020).  

Продавац је на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних  
набавки и  интернет страници наручиоца дана ___  ___  20__. године, доставио 
понуду број:         од дана ___  ___ 20__ године. (попуњава Наручилац). 
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Наручилац  је на основу Извештаја  Комисије  о стручној  оцени понуда и Одлуке 
о додели уговора, бр.__________ од  __________ 2020. године, изабрао понуду 
Продавца  _________________ за јавну набавку _________________ (попуњава 
Наручилац). 

 Предмет Уговора 

Члан 2. 

 Предмет уговора је : Набавка добра, Набавка адресних таблица и бројева у свему  
према  одредбама  овог Уговора,  опису  Наручиоца  и понуди  Продавца  број:  

____ од _______.2020. године, која је саставни део овог Уговора. 

Члан 2а. 

Продавац ће извршење уговорених послова, у складу са Понудом, делимично 
уступити подизвођачу: ________________________.  

  Проценат  укупне  вредности  набавке  који  ће  извршити  подизвођач  је: ___%, а 
део предмета набавке који ће извршити подизвођач је:_____________ 
(попуњава Наручилац у складу са Обрасцом Понуде)  

 Продавац који  је извршење  уговорених  радова,  у складу  са Понудом,  
делимично  уступио подизвођачу,  у потпуности  одговара  Наручиоцу  за 
извршење  обавеза  из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних 
обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Члан 2аб. 

Уговорене  послове,  у складу са Понудом  и Споразумом,  бр. ______ од 
_______, 

заједнички  извршава група извођача, коју чине: 

• ______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и 
ПИБ), 

• ______________  (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и 
ПИБ), 

• _______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и 
ПИБ), 

(    све уписује наручилац у  складу са Обрасцом понуде) 

Продавци,Извођачи који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу за извршење предметног уговора. 

Члан 3. 

Продавац се обавезује  да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке 
у складу са својом понудом, важећим позитивним прописима и одредбама овог 
уговора. 
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Продавац се обавезује да испоручи адресне таблице и бројеве на адресу у свему 
под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

Адресне таблице и бројеви приликом испоруке морају бити хронолошки поређане по 
насељима и улицама као што је то наведено у Спецификацији адресних табли и 
Спецификацији  бројева који се налазе уз овај уговор и саставни су његов део. 

Ако се записнички утврди да добро које је Продавац испоручио Наручиоцу има 
недостатака у квалитету и очигледних грешака Продавац мора исти, да у року 
одређеним у сачињеном записнику о рекламацији,  замени новим, који има једнаке 
или боље карактеристике. 

Члан 4. 

Продавац је дужан да Наручиоцу испоручи  адресне таблице и бројеве у свему 
према конкурсној документацији за ову набавку, према Правилнику о адресном 
регистру („Службени гласник РС“, број 16/12 ) са прилогом „Графички стандард за 
врсту и величину слова којима се означавају називи улица и тргова врсту и величину 
кућног броја, као и изглед таблице са кућним бројем и табли са називима улица и 
тргова“ и према Спецификацији адресних табли и Спецификацији  бројева који се 
налазе уз овај уговор и саставни су његов део .  

Понуђач (добављач) се обавезује да испоруку адресних таблица и бројева испоручи 
у року од 20 дана од дана закључења уговора  
 

Место испоруке:  Локација коју одреди Наручилац на територији општине Петровац 
на Млави. 

Члан 5. 

Као гаранцију Извршилац услуге ће предати Наручиоцу из Уговора: 

- меницу и менично овлашћење за добро извршење посла са клаузулом „неопозива”, 
„безусловна” и „наплатива на први позив без права приговора” у износу од 10% од 
вредности Уговора (без ПДВ-а) и са роком важности 15 дана дуже од дана када је 
записнички констатована примопредаја извршених добара. 

 Меницу и менично овлашћење за добро извршење посла Извршилац предаје 
Наручиоцу при потписивању Уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана 
закључења Уговора, које је Наручилац дужан да врати на захтев Извршиоца по 
истеку рока из претходног става. 

 Под добрим извршењем посла Наручилац подразумева вршење услуге у 
свему на начин и у роковима предвиђеним овим Уговором. Меницу као гаранцију за 
добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач 
својом кривицом уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету. 
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 Уколико  се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 
обавезе, важност менице за добро извршење посла мора се продужити за исти број 
дана за који ће бити продужен рок. 

Понуђач је дужан да уз менице и овлашћења из овог  члана достави и захтев 
за регистрацију менице оверен од банке у складу са Одлуком о ближим условима, 
садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник 
Републике Србије”, број 56/2011) заједно са доказом о упису у Регистар меница и 
овлашћења НБС. 

Поднете менице не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Члан 6. 
 Гарантни рок за испоруку добара по овом уговору износи ______ година  
рачунајући од дана записничке примопредаје добара. 
 Извршилац је обавезан да у гарантном року на свој терет отклони све 
недостатке на извршеним услугама који су настали услед тога што се Извршилац 
није држао својих обавеза у погледу квалитета добара. 
 Приликом примопредаје добара Извршилац се обавезује да Наручиоцу преда 
банкарску соло меницу  за отклањање недостатака у гарантном року, која ће 
бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 10% (десет 
процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који 
је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 
 
Цена 

                                                                    Члан 7. 

Наручилац и Продавац су сагласни да су јединичне цене из Понуде фиксне и да се 
не могу мењати ни под каквим условима.  

Финансијска вредност Уговора 

Члан 8. 

Уговорена вредност према усвојеној понуди и спецификацији  уговорених добара 
износи _________(_____________________), која понуђена вредност увећана за 
припадајући ПДВ, укупно износи ____________ (_______________________) динара. 

Плаћање 

Члан 9. 

Наручилац ће плаћање испорученог добра извршити у законском року од 45 
(четрдесет пет) календарских дана од дана испостављања уредног рачуна о 
испорученим добрима са отпремницама. 
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 Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача. Понуђачу није дозвољено да 
захтева аванс. 
 

Саставни делови уговора 

Члан 10. 

Саставни делови овог Уговора су: 

Прилог 1. - Понуда Продавца  број _________ од _________.2020. године ЈН МВ. 
19/2020. 

Остале одредбе 

Члан 11. 

Измене и допуне овог Уговора  могу се вршити у складу са чл.115. Закона о јавним 
набавкама. 

Члан 12. 

Уговорне  стране  су  сагласне  да  све  евентуалне  спорове  који  настану  у  
вези  с  овим Уговором,  решавају споразумно, у духу добрих пословних обичаја. 

Одредбе Закона о облигационим односима и других позитивно-правних прописа, 
примењиваће се на све што није регулисано овим Уговором. 

Члан 13. 

 

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су 
сагласне да ће за његово решавање бити надлежан суд у Пожаревцу. 

Члан 14. 

Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених 
овлашћених представника уговорних страна у 6 (шест) истоветних примерака од 
којих је 3 (три) за Наручиоца-Купца  и 3 (три)  за Продавца. 

ЗА ДОБАВЉАЧА:                                                                  ЗА НАРУЧИОЦА: 

_________________________              ______________________                                                                                            

Напомена: 
Уколико понуду подноси понуђач самостално, модел уговора потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача. 
Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем модел уговора потписује и 
оверава овлашћено лице понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) модел уговора потписује 
и оверава члан групе који је носилац посла односно његово овлашћено лице. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________  

[навести назив понуђача],  
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако 
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум:             Потпис понуђача 
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X   ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (назив понуђача) 
даје:  
 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

   

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке – Набавка адресних таблица и бројева, бр.19/2020, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

Датум:  Потпис понуђача 
   
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило 
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две 
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 
82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XI МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

На основу Закона о меници и тачака 1), 2) и 6) Одлуке о облику, садржини и 
начину коришћења јединствених инструмената платног промета  

 ДУЖНИК ____________________________________________________   

          МБ             ______________________________________   

 ПИБ           ______________________________________ 

 ТЕКУЋИ РАЧУН _________________________________ 

(унети одговарајуће податке   дужника – издаваоца менице) 

 

ИЗДАЈЕ 

МЕНИЧНО ПИСМО- ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице - 

 

ПОВЕРИОЦ: Општинска управа Петровац на Млави, Српских Владара 165, 12300 
Петровац на Млави (даљем тексту Поверилац) 

 

 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца да предату 
меницу број ____________________ (унети серијски број менице) може попунити у 
износу од _______________ (_______________________ динара), као гаранцију за 
озбиљност понуде за јавну набавку добра, Набавка адресних таблица и бројева, ЈН 
МВ бр. 20/2020, са роком важности 30 дана од дана завршетка јавног отварања 
понуда.  

Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од 
_______________ (_______________________  динара) и да безусловно и неопозиво 
без протеста  и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату 
са свих рачуна Дужника 
_______________________________________________________ 

(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице) код банака а у корист 
Повериоца Општинска управа Петровац на Млави, Српских Владара 165, 12300 
Петровац на Млави. 

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату плаћања изврше на 
терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед 
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чекања у случају да на рачунима нема или нема довољно средстава или због 
поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Меница ће се реализовати у следећим случајевима: 

а) ако изабрани понуђач измени или опозове понуду за време трајања 
важности понуде. 

б) ако изабрани понуђач не достави или одбије да достави једну бланко соло 
меницу   за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-
а; 

в) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи 
уговор о јавној набавци. 

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање 
приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене овлашћеног лица за 
заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од 
стране Дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 
Дужника ___________________________ 

________________________________________________(унети име и презиме 
овлашћеног лица). 

Ово менично писмо-овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка од 
којих је 1 (један) примерак за Повериоца а 1 (један) примерак задржава Дужник. 

 

                                                                                                           ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

                                                                                                                                                       
______________________                                                                   _______________________ 

        (место и датум)                                                         ( потпис овлашћеног лица)                                                                                                                                                     
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Документација која се прилаже уз менично овлашћење: 

 

1. меница (потпис на меници морају да буду исти као и на картону 
депонованих потписа и исти не смеју да прелазе зелени део менице), 

 

2. захтев за регистрацију менице (на захтеву не сме да стоји износ на који 
меница гласи; потпис на захтеву мора да буде исти као и на меници), 

 

3. картон депонованих потписа мора да буде оверен у банци и датум овере да 
није старији од месец дана. Лице које потписује меницу мора да има назначено на 
картону депонованих потписа да одговара самостално и неограничено. Уколико 
меницу потписују лица која одговарају ограничено, потребно је да меница има бар 
два потписника)  

 

4. ОП образац (потпис лица који потписује меницу мора да се нађе и на ОП 
образцу, с тим да је потребно да се исто потпише на наведеном обрасцу као и на 
меници) 
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XII    ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА  

број:_________од _________2020.год. 

 
____________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из ____________________________ ул._________________________________ 

 

бр.лк. ____________________ издата од __________________________________ 

 

овалашћује се да у име  

________________________________________________________________________ 
(назив и адреса понуђача) 

 

може да учествује у поступку јавне број:19/2020 – Набавка адресних таблица и 
бројева, а према техничкој спецификацији предмета јавне набавке која је саставни 
део конкурсне документације. 

 Представник понуђача има овлашћење да предузима све радње у поступку 
јавног отварања понуда. 

 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге 
сврхе се не може користити. 

           Понуђач/Носилац групе  

Датум:________________                          ______________________________ 

   (име и презиме овлашћеног лица)
                                   

Место:________________   

       
______________________________ 

            (потпис овлашћеног лица) 


	Напомена:

