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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Црна Трава 
трг Милентија Поповића 61 
Бр. јавне набавке: 2.1.9/2021 
Број одлуке: 404-105/2021-02 
Датум: 02.12.2021. године 
Црна Трава 

 
 
 

 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 

Поштовани,  
 
Позивам Вас да доставите понуду за набавку добара – Набавка табли улица и кућних 

бројева у општини Црна Трава. 
Понуда мора бити сачињена на достављеним обрасцима оригинала, јасна и 

недвосмислена, као и оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. Понуду на 
оригиналним обрасцима, а састављену према датом упутству, пожељно је доставити у 
фасцикли са механизмом, увезаном у једну целину и осигураном јемствеником, тако да се 
не може накнадно убацивати и издвајати ниједан њен део,  у  затвореној-запечаћеној 
коверти.  

Обрасце попунити, оверити и парафирати сваку страну. 
Образац понуде са Спецификацијом доставити на адресу Наручиоца – Општина 

Црна Трава, трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна Трава, са назнаком: Понуда за 
јавну набавку табли улица и кућних бројева у општини Црна Трава – НЕ 
ОТВАРАТИ“ најкасније до 13.12.2021. године до 12.00 часова 

 
  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ЈЕ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА – 
НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

 
Контакт: Ватрослав Славковић, vatroslav.slavkovic@opstinacrnatrava.org.rs                      
 
Телефон: 016/811-123 
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Позив понуђачи могу преузети на један од начина: 
- лично/непосредно у просторијама наручиоца у Црној Трави, трг Милентија Поповића 

61, Канцеларија ЛЕР-а, сваким радним даном у времену од 8,00 – 14,00 часова све до 
истека рока за достављање понуда, 

- Преузимањем са сајта Наручиоца www.opstinacrnatrava.org.rs.  
Понуђач је дужан да  приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да  

попуни, потпише и овери обрасце који су дати у позиву,  јер ће се једино понуда која буде 
достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети 
у разматрање.  

 
Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и 
презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са 
подДобављачем или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, 
седиште за сваког члана и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе. 

 
Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити „Време, 

евиндециони број и датум пријема понуде“ према редоследу приспећа. Свим понуђачима 
који понуду доставе непосредно наручилац предаје „Потврду о пријему понуде“. 

Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се „Благовременом понудом“ 
и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета 
неблаговремено. 

 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је 

послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је 
једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио 
понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити 
благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду. 

 
Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање 

понуда тј. дана 13.12.2021. године у 13.00 часова у просторијама наручиоца у Црној 
Трави, трг Милентија Поповића 61. Отварању понуда може присуствовати свако 
заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда 
комисији за набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда. 

 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 

„економски најповољнија понуда – најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као 
релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 
Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које су 

одговарајуће и које не прелазе износ процењене вредности јавне набавке. 
 
Одлука о додели уговора ће бити донета у року од највише 10 (десет) дана, 

рачунајући од дана јавног отварања понуда. 
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1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА и 
упутство како се доказује испуњеност тих критеријума 

 
I Основ за искључење  
 
1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела Правни основ: 

Члан 111. став 1. тач. 1)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка 
јавне набавке ако привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду 
од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није 
правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период 
забране учешћа у поступку јавне набавке, за: (1) кривично дело које је извршило као члан 
организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; 
(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у 
вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, 
кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе 
службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и 
кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и 
коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне 
делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног 
подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за 
вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело 
прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и 
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу.  

 
Начин доказивања испуњености критеријума:  
Привредни субјект дужан је уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај 
основ за искључење. Наручилац * је дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку 
јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да 
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 
Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за 
искључење из члана 111. став 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама. Непостојање овог основа 
за искључење доказује се следећим доказима: Правна лица и предузетници: 1) Потврда 
надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица или 
предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног лица којим се 
потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за 
подношење понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном 
пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за 
следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело преваре; кривично дело 
неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично дело 
злоупотребе службеног положаја; кривично дело трговине утицајем; кривично дело давања 
мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 2, 3, 4, 6, 8 и 9) и 
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из 
члана 390. ст. 1 и 2). 2) Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од 
дана истека рока за подношење понуда, односни пријава није правноснажно осуђен, осим 
ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне 
набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело злоупотребе службеног положаја, 
ако вредност прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело 
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трговине људима (за облике из члана 388. ст. 1, 5 и 7); кривично дело заснивања ропског 
односа и превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и 
кривично дело примања мита. 3) Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за 
организовани криминал којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано 
за нека од следећих кривичних дела: кривична дела организованог криминала; кривично 
дело удруживања ради вршења кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног 
положаја, трговине утицајем, примања мита и давања мита ако је окривљени односно лице 
којем се даје мито службено или одговорно лице које врши функцију на основу избора, 
именовања или постављења од стране Народне скупштине, председника Републике, опште 
седнице Врховног касационог суда, Високог савета судства или Државног већа тужилаца; 
кривична дела против привреде, ако вредност имовинске користи прелази 200.000.000 
динара, односно ако вредност јавне набавке прелази 800.000.000 динара и то за: кривично 
дело злоупотребе у вези са јавним набавкама, кривично дело примања мита у обављању 
привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, 
кривично дело преваре у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе 
положаја одговорног лица, кривично дело прања новца – у случају ако имовина која је 
предмет прања новца потиче из свих наведених кривичних дела; кривично дело јавног 
подстицања на извршење терористичких дела; кривично дело финансирања тероризма; 
кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких 
дела и кривично дело терористичког удруживања. 4) Потврда Посебног одељења виших 
судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву за сузбијање корупције, којим се 
потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних 
дела: кривично дело примање мита у обављању привредне делатности; кривично дело 
давање мита у обављању привредне делатности; кривично дело злоупотреба у вези са 
јавним набавкама; кривично дело преваре у обављању привредне делатности; кривично 
дело злоупотребе положаја одговорног лица и кривично дело прања новца. Законски 
заступници и физичка лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник или физичко лице није 
осуђивао за следећа кривична дела: 1) кривично дело које је извршило као члан 
организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; 
2) кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези 
са јавном набавком, кривично дело примање мита у обављању привредне делатности, 
кривично дело давање мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба 
службеног положаја, кривично дело трговина утицајем, кривично дело примање мита и 
кривично дело давање мита; кривично дело превара, кривично дело неосновано добијање и 
коришћење кредита и друге погодности, кривично дело превара у обављању привредне 
делатности и кривично дело пореска утаја; кривично дело тероризам, кривично дело јавно 
подстицање на извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за 
вршење терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; кривично дело 
прање новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима и 
кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу. Захтев се може 
поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника или 
физичког лица. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 
за сваког од њих. Привредни субјект који има седиште у другој држави: Ако привредни 
субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоји основ за искључење наручилац 
ће прихватити извод из казнене евиденције или другог одговарајућег регистра или, ако то 
није могуће, одговарајући документ надлежног судског или управног органа у држави 
седишта привредног субјекта, односно држави чије је лице држављанин. Ако се у држави у 
којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају 
наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за 
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искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату 
под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи 
да не постоје наведени основи за искључење привредног субјекта. 

 
 Питање / тражени подаци у изјави: 
 Да ли је сам привредни субјект или његов законски заступник осуђен за једно или 

више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном пре највише пет година или 
дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне 
набавке који се и даље примењује. 

 
 1.2. Порези и доприноси Правни основ:  
Члан 111. став 1. тач. 2)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 

поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и 
доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или 
решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући 
све настале камате и новчане казне.  

 
Начин доказивања испуњености критеријума: Привредни субјект дужан је уз 

пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор 
привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Наручилац * је 
дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача 
који је доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Сматра се да привредни субјект 
који је уписан у регистар понуђача нема основа за искључење из члана 111. став 1. тач. 2) 
Закона о јавним набавкама. Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим 
доказима: 1) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и 
доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или 
решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући 
све настале камате и новчане казне. 2) Потврда надлежног пореског органа локалне 
самоуправе да је понуђач измирио доспеле обавезе јавних прихода или да му је 
обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено 
одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне. Правно лице које 
се налази у поступку приватизације, уместо доказа из тач. 1) и 2), прилаже потврду 
Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације. Привредни субјект који 
има седиште у другој држави: Ако привредни субјект има седиште у другој држави као 
доказ да не постоје основи за искључење наручилац ће прихватити потврду надлежног 
органа у држави седишта привредног субјекта. Ако се у држави у којој привредни субјект 
има седиште, односно држави чији је лице држављанин не издају наведени докази или ако 
докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за искључење, привредни 
субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним 
бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје 
наведени основи за искључење привредног субјекта. Питање у изјави  

 
 
Порези 
Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза? 
 
Доприноси  
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Да ли је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно 
социјално осигурање? 

 
 1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 

Правни основ:  
Члан 111. став 1. тач. 3)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 

поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две 
године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у 
области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне 
уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, 
укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у 
Прилогу 8. Закона о јавним набавкама.  

 
Начин доказивања испуњености критеријума: 
Привредни субјект дужан је уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај 
основ за искључење. Наручилац * је дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку 
јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да 
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.  

 
Непостојање овог основа за искључење доказује се: 
Питање у изјави Повреда обавеза у области животне средине  
Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области заштите 

животне средине?  
 
Повреда обавеза у области социјалног права 
Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области 

социјалног права? 
 
 Повреда обавеза у области радног права  
Да ли је привредни субјект, према свом сазнању, повредио обавезе у области радног 

права? 
 
 1.4. Сукоб интереса Правни основ: 
 Члан 111. став 1. тач. 4)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 

поступка јавне набавке ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, 
који не може да се отклони другим мерама.  

 
Начин доказивања испуњености критеријума:  
Привредни субјект дужан је уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај 
основ за искључење. Наручилац * је дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку 
јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да 
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 

 Непостојање овог основа за искључење доказује се: 
 Питање / тражени подаци у изјави:  
Да ли је привредни субјект свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у 

поступку јавне набавке? 
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 1.5. Непримерен утицај на поступак Правни основ:  
 Члан 111. став 1. тач. 5)-Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 

поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен 
утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би 
могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће 
податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора 
привредног субјекта или доделе уговора.  

 
Начин доказивања испуњености критеријума:  
Привредни субјект дужан је уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености 

критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај 
основ за искључење. Наручилац * је дужан */ * може * да пре доношења одлуке у поступку 
јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да 
достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.  

 
Непостојање овог основа за искључење доказује се:  
Питање / тражени подаци у изјави:  
Да ли привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен 

утицај на поступак одлучивања наручиоца, дошао до поверљивих података који би могли да 
му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који 
могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног 
субјекта или доделе уговора? 

 

2. Финансијски и економски капацитет 

 
2. Укупни приход 
Број претходних година Минимални износ укупног прихода Валута 

3 3.000.000.00 РСД 

 
 
Напомена: 

 Понуђач, подДобављач и понуђач носилац посла – овлашћени члан групе понуђача 
испуњеност критеријум за квалитативни избор привредних субјеката доказују ''Изјавом 
понуђача о испуњености критеријума, '(Образац 1)', 

 уз обавезу понуђача, подДобављача, носиоца посла и члана групе понуђача, чија је 
понуда оцењена као прихватљива, да уколико то наручилац у писменој форми захтева у 
року од 5 (пет) радних дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави 
оригинал или оверену копију напред наведених доказа о испуњености свих или само 
појединих (тражених), критеријума. 

 
 Понуђач (подДобављач или члан групе) који је уписан у Регистар понуђача, уместо 
доказа по прилаже копију Решења о упису у Регистар понуђача, односно наводи интернет 
адресу на којој се тај податак може проверити 

 
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 
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одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
 
2.1. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подДобављач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
 
2.2. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи 
прихватљивост понуде:  

 Захтеви у погледу начина, рока и услова  плаћања:  
Понуђач је дужан да пре достављања фактуре исту региструје и Централни регистар 

фактура Управе за трезор у складу са чланом 4а Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним транскацијама („Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17). Рок 
плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
  

 Захтеви у погледу гарантног рока  
Гарантни рок за испоручена добра не може бити краћи од 10 (десет) година, 

рачунајући од дана примопредаје. 
 
 Захтев у погледу рока испоруке  

  
 Рок за израде и испоруке је 60 дана од дана закључења уговора.  

 
 Захтев у погледу рока важења понуде  

 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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. 
 
 
2.3. Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија је дужан да у року од пет радна дана 
од дана пријема писаног позива достави на увид оригинал или оверенe копијe доказа о 
испуњености обавезних и додатних услова у супротном наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
2.4. Биће разматране само прихватљиве понуде које су благовремене, које су одговарајуће и 
које не прелазе износ процењене вредности јавне набавке. 
 
2.5. Критеријум за доделу уговора:  
 Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена 
без ПДВ-а. 
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ОБРАЗАЦ 1. 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

У СКЛАДУ СА ЧЛ. 118 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
(«СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС» БРОЈ 91/19) 

о испуњености критеријума за квалитативни избор привредних субјеката  
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред 
понуђача _________________________ из ________________ 
ул._________________________ бр.____ , изјављујем да: 

1. Не постоји основ за искључење привредног субјетка: 
o привредни субјект или његов законски заступник није осуђен за једно или 

више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном пре највише пет 
година или дуже, ако је правоснажном пресудом утврђен дужи период 
забране учешћа у поступку јавне набавке који се и даље примењује,  

o привредни субјект измирио је све своје доспеле обавезе пореза. 
o привредни субјект измирио је све своје доспеле обавезе доприноса за 

обавезно социјално осигурање. 
o привредни субјект, према свом сазнању, није повредио обавезе у области 

заштите животне средине. 
o привредни субјект, према свом сазнању, није повредио обавезе у области 

социјалног права. 
o привредни субјект је свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у 

поступку јавне набавке. 
o привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши непримерен 

утицај на поступак одлучивања наручиоца, да није дошао до поверљивих 
података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или 
је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу 
искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе 
уговора. 

2. Финансијски 
Укупан пруход у претходних 3 година износи_________________________ РСД. 
 

 
 да ће привредни субјект у случају да се понуда истог оцени као прихватљива, 

уколико то наручилац у писменој форми захтева најкасније у року од 5 (пет) радних 
дана од дана пријема писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену 
копију доказа о испуњености свих или само појединих - тражених критеријума за 
квалитативни избор привредних субјеката у свему према Упутству за доказивање 
испуњености критеријума.  

 
  ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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ОБРАЗАЦ 2 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда број ___________________ од ________________.2021. године за јавну набавку 

набавку табли улица и кућних бројева у општини Црна Трава,  
ЈН број 2.1.9/2021 

 I 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 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

А) САМОСТАЛНО 
 

Б) СА ПОДДОБАВЉАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подДобављачу, 
уколико се понуда подноси са подДобављачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
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II ПОДАЦИ О ПОДДОБАВЉАЧУ 
 
 
1) 

Назив подДобављача: 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подДобављач: 

 

 
Део    предмета    набавке    који    ће 
извршити подДобављач: 

 

 
2) 

Назив подДобављача: 
 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подДобављач: 

 

 
Део    предмета    набавке    који    ће 
извршити подДобављач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подДобављачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подДобављачем, а уколико има већи број подДобављача од места предвиђених у табели, 
потребно  је  да  се  наведени  образац  копира  у  довољном  броју  примерака,  да  се 
попуни и достави за сваког подДобављач.  
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III 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 
заједничкојпонуди.
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 
Рок и начин плаћања 

По испостављеној фактури у року од 45
дана од дана пријема. 

 
Рок важења понуде 

                 дана, (минимум 30 дана, од дана 
јавног отварања понудa) 

 
Рок израде и испоруке добара 

60 дана, од дана закључења уговора 

 
Гарантни рок 

                     година, (не може бити краћи 
од 10 (десет) година, рачунајући од дана 
примопредаје) 

 
 
 
 

Датум                                                                                Понуђач 
 
 
 
 
 

 Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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ОБРАЗАЦ 3 
 
 

 
 

И З Ј А В А 
 
 
 

ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗМИРИО СВЕ ДОСПЕЛЕ 
ПОСЛОВНЕ ОБАВЕЗЕ У СКЛАДУ СА 

ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ У КОЈОЈ ИМА СЕДИШТЕ 
 
 
 

 
 Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је 
наше предузеће измирило све доспеле пословне обавезе у складу са прописима земље у којој 
имамо седиште. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место: ________________________                                             ПОНУЂАЧ 
 
Датум: ________________________                                 ________________________ 
        потпис овлашћеног лица 
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ОБРАЗАЦ 4 
 
 
 
 
 

 
 

И З Ј А В А 
 
 

ПОНУЂАЧА ДА ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ 
ПОЗИВА  

 
Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за  

јавну набавку табли улица и кућних бројева у општини Црна Трава, ЈН бр. 2.1.9/2021 и 
све услове наведене у позиву по којима подносимо своју понуду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Место:_______________________                                           ПОНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                           овлашћено лице понуђача 
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ОБРАЗАЦ 6. 

 
 
 

 
 
 
 

ИЗЈАВА 
ПОНУЂАЧА 

ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДДОБАВЉАЧИМА 
 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, за јавну набавку 
табли улица и кућних бројева у општини Црна Трава, ЈН бр. 2.1.9/2021 изјављујемо да не 
наступамо са подДобављачима. 
 

 

 

НАПОМЕНА:   

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача. 

 

 
 
 
 
 Место:_______________________                                          ПОНУЂАЧ 
 
Датум: _______________________                            ____________________________ 
                                                                                                  овлашћено лице понуђача 
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ОБРАЗАЦ 6 
ИЗЈАВА 

О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА 
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
 
 

 
______________________________________________________________________ 

Назив и адреса понуђача 
 
    Место: 
 
    Датум: 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 

О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА 
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
 
 
Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор о 
јавној набавци табли улица и кућних бројева у општини Црна Трава, у од 7 дана од дана 
потписивања Уговора доставити бланко оверену и потписану сопствену меницу, без права на 
приговор, неопозиву, безусловну и наплативу на први позив и менично овлашћење у корист 
Наручиоца – за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а са роком важности 60 (шездесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак 
предметних радова. 

 
 
 
                                                                                                                 ПОНУЂАЧ  
                                                                      
 

     (потпис одговорног лица понуђача) 
 

 
 
Напомена: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени 
представник групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ 7 
ИЗЈАВА 

О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА 
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

 
 
 

 
______________________________________________________________________ 

Назив и адреса понуђача 
 
 
    Место: 
 
    Датум: 
 
 
 
 
 

ИЗЈАВА 

О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА 
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

 
 
 
Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо Наручиоцу, уколико нам се додели Уговор о 
јавној набавци табли улица и кућних бројева у општини Црна Трава уз фактуру доставити 
бланко оверену и потписану сопствену меницу, без права на приговор, неопозиву, 
безусловну и наплативу на први позив и менично овлашћење у корист наручиоца - за 
отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 10% од укупне вредности уговора без 
ПДВ-а са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока. 

 
 
 
                                                                                                                 ПОНУЂАЧ  
                                                                      
 

     (потпис одговорног лица понуђача) 
 
 
 
 
 
Напомена: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени 
представник групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ 8. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА   

Таблице назива улица и таблице кућних бројева морају бити израђене  у складу са Законом о 
регистру просторних јединица и адресном регистру („Службени гласник РС“, број 20/2020), 
Уредбом о адресном регистру („Службени гласник РС“, број 63/2017), Књигом графичких 
стандарда бр. 95-623/2017 , као и и према Спецификацији уличних таблица и кућних бројева 
које су саставни део ове Понуде. 
 
Табле за означавање улица треба да буду израђене од алуминијума или лима отпорног на 
корозију века трајности најмање 10 година, минималне дебљине 1mm, димензије 500 x 300 
mm. Табле су тамноплаве боје (кобалтплава), оквир табле је беле боје, а назив се исписује 
белом бојом једнојезично ћирилично писмо штампаним словима.  
Изглед табли за обележавање улица: 

 
 
Таблице за обележавање кућних бројева треба да буду израђене од алуминијума или лима 
отпорног на корозију века трајности најмање 10 година, минималне дебљине 1mm,  
правугаоног облика димензије 200 х 150mm, тамноплаве боје са исписаним само бројем 
белом бојом одговарајућим фонтом. Словна ознака уз број мора бити исписана ћириличним 
писмом великим штампаним словима. 
 
Изглед табли за обележавање кућних бројева: 

 
 
Таблице за обележавање назива улица и таблица за обележавање кућних бројева приликом 
испоруке морају бити хронолошки поређане по насељима и улицама као што је то наведено у 
Спецификацији уличних таблица и кућних бројева. У цену је урачунато бушење рупа за 
монтажу таблица и бројева 
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 
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улица и тргова“. 
 

Р. 
бр. 

опис ј.м. Кол. 
Цена 

без ПДВ-а 
укупно 

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 бр. 1  која је дата у 
прилогу и саставни је део јавног 
позива. 
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. 40,00 

  

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 бр. 2  која је дата у 
прилогу и саставни је део јавног 
позива. 
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. 3.059,00 
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 Укупно без ПДВ-а  

 ПДВ  

 Укупно са ПДВ-ом  

 
 

 

ДАТУМ  ПОНУЂАЧ 
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Извод из графичког стандарда 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 
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Страна 25 од 36 
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ОБРАЗАЦ 9 

 
МОДЕЛ УГОВОРА 

 
УГОВОР О НАБАВЦИ ТАБЛИ УЛИЦА И КУЋНИХ БРОЈЕВА У  

ОПШТИНИ ЦРНА ТРАВА 
 

Закључен дана ................... 2021. године између: 
 

1) Општине Црна Трава, трг Милентија Поповића бр. 61, 16215 Црна Трава, ПИБ 
101064719, МБ 07205694, коју заступа Председник општине Славољуб Благојевић, у 
даљем тексту Наручилац и 

 
2) ........................................................................................ из ................................................., 
ул.     ....................................................     бр.     .........     мат.     бр.     .........................     
ПИБ............................... кога заступа ....................................................................... у даљем 
тексту: Добављач). 

Члан 1.  

Уговорне стране констатују: 
 да је Наручилац на основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Службени гланик 

РС” број 91/2019), дана ___________.2021. године, упутио Позив за подношење 
понуда у поступку ЈН 2.1.9/2021 за набавку табли улица и кућних бројева у општини 
Црна Трава,  

 да је у прописаним роковима спровео поступак набавке, извршио оцену, вредновање и 
упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео 
Добављач, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, 
захтевима јавног позива, као и техничким спецификацијама; 

 да је Наручилац изабрао Добављача као најповољнијег и да сходно томе закључује 
предметни уговор.  

Предмет уговора 

Члан 2.  

 Предмет овог уговора је израда и испорука табли улица и кућних бројева у 
општини Црна Трава. 
 
 

 Члан 2а. 
Добављач 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) 

Добављач који је извршење уговорених обавеза, 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 2б. 

Уговорене  послове,  у складу са понудом  и Споразумом број ________од 
_______.2021. године, заједнички  извршава група понуђача, коју чине: 
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• ________________________ (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) 
Понуђачи који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу за извршење предметног уговора. 
 

Вредност добара – цена 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена свих добара који су предмет Уговора износи: 
______________ динара без ПДВ-а (словима: ________________________________________), 
од чега је ПДВ _________________, што са ПДВ-ом износи ______________________ 
(словима:____________________________________), а добијена је на основу јединичних цена 
из усвојене понуде Добављача број ___________ од ___________ 2021. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена. 

Средства за набавку су обезбеђена у буџету општине Црна Трава за 2021. годину, 
Раздео 4. – Општинска управа, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска 
активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 130, 
позиција 29/0, Економска класификација 426, од стране Министарства за државну управу и 
локалну самоуправу, а по основу Уговора о додели средстава за финансирање адресних 
таблица и бројева број 401-00-00350/2021-24-10 од 20.04.2021. године. 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

 Плаћање уговорене цене ће се извршити на основу испостављене фактуре у року од 45 
(четрдесетпет) дана од дана пријема истог. Понуђач је дужан да пре достављања фактуре 
исту региструје и Централни регистар фактура Управе за трезор у складу са чланом 4а 
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним транскацијама („Сл. 
гласник РС“ бр. 119/12, 68/15 и 113/17). 
  

Рок за израду и испоруку 

Члан 5. 

 Добављач се обавезује да Наручиоцу испоручи добра из члана 2. овог Уговора у року 
од 60 дана од дана закључења овог Уговора. 
 Место испоруке је адреса Наручиоца. 
 У ситуацијама које онемогућавају реализацију овог уговора, на образложени предлог 
сваке од уговорних страна, може се закључити Анкес овог уговора, којим се продужава 
његово важење. 

Обавезе Добављача 

Члан 6. 

Добављач 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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Добављач се обавезује да испоручи табле за обележавање назива улица и таблице за 
обележавање кућних бројева на адресу у свему под условима из јавног позива и прихваћене 
понуде број _______ од _______. 2021. године. 

Табле за обележавање назива улица и таблица за обележавање кућних бројева 
приликом испоруке морају бити хронолошки поређане по насељима и улицама као што је то 
наведено у Спецификацији уличних табли и Спецификацији кућних бројева који се налазе уз 
овај уговор и саставни су његов део. 

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

Финансијско обезбеђење 

Члан 7. 

 Добављач се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) 
дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу регистровану бланко меницу са меничним 
овлашћењем за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 
први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за 
завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за 
последицу и продужење рока важења меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити 
продужен и рок за завршетак радова.  
 Приликом примопредаје добара Добављач се обавезује да Наручиоцу преда 
регистровану бланко меницу са меничним овлашћењем као гаранцију 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.  

Гаранција и гарантни рок 

Члан 8. 

Гарантни рок за испоруку добара по овом уговору износи ______ година  рачунајући 
од дана записничке примопредаје добара. 

Добављач је обавезан да у гарантном року на свој терет отклони све недостатке на 
испорученим добрима који су настали услед тога што се Добављач није држао својих обавеза 
у погледу квалитета добара. 

Раскид Уговора 

Члан 9. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Добављач 
касни са израдом и испруком предмета уговора дуже од 15 (петнаест) дана. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 
његову реализацију. 

Измене уговора 
 

Члан 10. 
Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне 

набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица 
околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог 
уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити 
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већа од 15% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања 
уговора не може да буде већа од 300.000 динара. Наведено ограничење не односи се на 
вишкове радова уколико су ти радови уговорени.  

Сходна примена других прописа 

Члан 11. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће 
одредбе закона којим се уређују облигациони односи. 

Саставни део уговора 

Члан 12. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
- понуда Добављача радова бр. _______________ од __________. године 
- спецификација табли са називима улица, и 
- спецификација кућних бројева. 

Решавање спорова 

Члан 13. 

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

Број примерака уговора 

Члан 14. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну 
страну. 

Ступање на снагу 

Члан 15. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на 
снагу даном предаје Наручиоцу менице за добро извршење посла од стране Добављача.  

   
 

ДОБАВЉАЧ  
НАРУЧИЛАЦ 

Славољуб Благојевић 
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Образац 11 
 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 
 

___________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 
из _________________________________ ул. __________________________ 
 
бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и  
 
испред понуђача: ______________________________из __________________,  
 
ул._______________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда  
 

за јавну набавку табли улица и кућних бројева у општини Црна Трава и предузима све 
радње прописане Законом о јавним набавкама. 

 
 Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке мале вредности и у 
друге сврхе се не може користити. 
 
 
 
 
Дана, ____. ____. 2021. године 
 
 
                                                                                                              П о н у ђ а ч 
                                ___________________ 

      (потпис овлашћеног лица) 

 
 

 
Напомена: Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда 

овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања 
понуда  
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СПЕЦИФИКАЦИЈА БРОЈ 1. 
 

СПИСАК УЛИЦА И ЗАСЕЛАКА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
АДРЕСНИХ ТАБЛИЦА У 2021. ГОДИНИ 

назив улице/засеока број адресних таблица 

УЛИЦА БИСТРИЧКА 2 

УЛИЦА ГОРАНА МЛАДЕНОВИЋА 2 

УЛИЦА МИРКА СОТИРОВИЋА 2 

УЛИЦА РАДОМИРА КОСТАДИНОВИЋА 1 

УЛИЦА СИМОНА СИМОНОВИЋА МОНКЕ 2 

УЛИЦА СРЕТЕНА КАРИЋА 1 

УЛИЦА БАЗОВДОЛСКА 1 

УЛИЦА ДОБРОПОЉСКА 2 

УЛИЦА СТОЈАНА ПЕТРОВИЋА УЧЕ 2 

УЛИЦА ЈОСЕ САВИЋА 2 

УЛИЦА 19. ЈУЛИ 2 

УЛИЦА ПАЛИХ БОРАЦА 2 

УЛИЦА КРСТИЋЕВСКА 1 

УЛИЦА ГРАДИМИРА ПЕШИЋА ЈАРЕТА 2 

УЛИЦА 7. ЈУЛИ 2 

УЛИЦА ПРЕСЛАПСКА 2 

УЛИЦА РАЈИНСКА 2 

УЛИЦА ВОДЕ 2 

ЗАСЕЛАК ГОСПОДИНОВЦИ 1 

ЗАСЕЛАК КОМАРЏИЈЕ 1 

ЗАСЕЛАК МИЉКОВЦИ 1 

ЗАСЕЛАК НОВКОВЦИ 1 

ЗАСЕЛАК СИТНИ БАЈИНЦИ 1 

ЗАСЕЛАК ТРИЧКОВЦИ 1 

ЗАСЕЛАК ВИДЕНОВЦИ 1 

ЗАСЕЛАК ЗИЉАМЦИ 1 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА БРОЈ 2. 

Број таблице 
Укупан број таблица за израду према 

бројевима 

1 244 
2 215 
3 186 
4 171 
5 162 
6 148 
7 126 
8 114 
9 100 

10 112 
11 96 
12 92 
13 77 
14 76 
15 70 
16 70 
17 56 
18 54 
19 45 
20 57 
21 53 
22 44 
23 38 
24 36 
25 35 
26 34 
27 31 
28 32 
29 28 
30 26 
31 29 
32 25 
33 24 
34 20 
35 22 
36 20 
37 17 
38 16 
39 18 
40 19 
41 17 
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42 14 
43 16 
44 11 
45 12 
46 6 
47 10 
48 7 
49 5 
50 4 
51 8 
52 5 
53 7 
54 6 
55 6 
56 7 
57 9 
58 6 
59 8 
60 5 
61 6 
62 3 
63 4 
64 4 
65 3 
66 4 
67 2 
68 2 
69 3 
70 2 
71 0 
72 1 
73 0 
74 1 
75 2 
76 1 
77 2 
78 1 
79 2 
80 0 
81 1 
82 0 
83 1 
84 0 
85 1 
86 0 
87 1 
88 0 
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89 1 
90 0 
91 1 
92 0 
93 1 
94 0 
95 1 
96 0 
97 1 

 Укупан број таблица 3059 

 
 
 


