
Комисија за спровођење јавног конкурса за постављања огласних паноа, огласних порука и плаката на јавним и
осталим површинама, на основу члана 14. Одлуке о оглашавању на јавним површинама (,,Службени лист општине
Неготин“, бр. 11/2019), Плана постављања огласних паноа, огласних порука и плаката на јавним површинама и осталим
површинама на територији општине Неготин, који је израдило Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне
средине, број 350-209/2021-IV/02

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОГЛАСЕ ТАБЛЕ

1. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Локација 1: к.п.бр. 110/17 фиксирана огласна табла, максимална заузетост 1,20m2 у мерама 1,50mх0,80m, почетни
лицитацициони износ накнаде је 20 динара по метру квадратном, период коришћења површине јавне намене: 1 година;
к.п.бр. 110/17 преносива огласна табла, максимална заузетост 0,96m2 у мерама 1,20mх0,80m,период коришћења површине
јавне намене: 1 година.

Локација 2: к.п.бр. 106/5 фиксирана огласна табла, максимална заузетост 1,20m2 у мерама 1,50mх0,80m, почетни
лицитацициони износ накнаде је 20 динара по метру квадратном, период коришћења површине јавне намене: 1 година;
к.п.бр. 106/5 преносива огласна табла, максимална заузетост 0,96m2 у мерама 1,20mх0,80m, почетни лицитацициони
износ накнаде је 20 динара по метру квадратном, период коришћења површине јавне намене: 1 година.

Урбанистички услове и локацију за постављање огласне табле утврдила је Општинска управе општине Неготин,
Одељења за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине број: 350-172/2021-IV/02 од 12.08.2021.године и
саставни су део овог конкурса.

Рачун: 840-718804-26, позив на број: 97 76-072, прималац: општина Неготин – депозитни рачун, сврха: 1. уплата
почетног лицитационог износа накнаде са плаћањем унапред или 2. понуда вишег износа накнаде од почетног без или са
плаћањем унапред.

2. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Огласни рок траје 15 дана од 1.9.2021.године до 15.9.2021.године.
Јавно надметање одржаће се 16.9.2021.године у 10.00.часова у малој сали СО Неготин, трг Стевана Мокрањца 1.
Само заинтересованим лицима за учешће на јавном конкурсу који у канцеларији 71 Општинске управе општине

Неготин радним данима у току огласног рока од 13.00 до 13.30. часова поднесу, најкасније дан пре времена разгледања,
писану пријаву са именом и презименом и контакт телефоном пружиће се могућност да разгледају локације, а о часу
разгледања ће бити обавештени од стране комисије.

Право учешћа на јавном конкурсу имају правна и физичка лица и предузетници.
Захтев OLIVERЕ BENIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA RENTANOVA NEGOTIN за одобаравање коришћења за локацију

број 1 - фиксирана огласна табла јавне површине постављањем огласне табле сматра се поднетом понудом по почетном
износу накнаде, с тим да је дужна да поднесе понуду у складу са овим јавним конкурсом ако: 1. понуди плаћање унапред
у више месечних рата почетног лицитационог износа накнаде или 2. понуди виши износ накнаде од почетног без или са
плаћањем унапред.
Понуде за јавно надметање подносе се искључиво на обрасцу чији је саставни део образац пуномоћја који се преузима у

пријемној канцеларији Општинског услужног центра општинске управе општине Неготин, међуспрат, трг Стевана
Мокрањца 1, 19300, Неготин, радним даном од 07.00. до 15.00. часова, или електронским путем преко www.negotin.rs.

Понуде се подносе у затвореним ковертама на чијој полеђни пише:,, Општина Неготин - понуда поводом јавног
конкурса број: 352-92/2021-IV/01 за локацију број ____ - __________________________________________

насвести фиксирана или покретна огласна табла

не отварати“, а на предњој страни име презиме и адреса односно назив и седиште подносиоца понуде, контакт телефон.
Понуде се не могу слати поштом.
Понуда мора да садржи: назначење Комисије; број и датум јавног конкурса, број локације, почетни лицитациони

износ накнаде, понуђени износ накнаде, понуђени износ накнаде који ће бити уплаћен унапред;изјаву о сагласности за
учествовање на конкурсу под условима из конкурса; фотокопију или одштампану важећу личну карту или путну исправу
учесника и његовог заступника; име, презиме, адресу, контакт телефон физичког лица, а за предузетнике и привредна
друштва порески идентификациони број, матични број, назив, седиште, матични број, порески идентификациони
број;уредно пуномоћје; доказ о уплаћеној локалној административној такси (након доношења решења).Пуномоћје се
сматра уредним, уколико је: исписано употребом техничких уређаја (механичке или електричне писаће машине,
компјутера); на њему није ништа прецртано, исправљано, нечитко и неразумљиво; оверено, сем ако је дато адвокату;
наведен је број и датум јавног конкурса, број локације, почетна лицитациона накнада и понуђени износ накнаде који је
уплаћен унапред; овлашћење да потпише записник са јавног отварања писаних понуда.Уколико је подносилац понуде по
јавном конкурсу страно лице оно подноси исправе матичне земље на основу којих се идентификује и све остале исправе, у
смислу овог члана одлуке, са овереним преводом на српски језик.

По истеку јавног конкурса не могу се подносити нове понуде.
Предате понуде не могу се накнадно мењати и допуњавати.
Понуда се сматра: важећом ако је потпуна и благовремена; неблаговременом ако је поднета после истека јавног

конкурса; недопоуштеном ако је учињена њена допуна или измена после подношења; неважећом ако је непотпуна.
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Комисија ће одржати јавно отварање приспелих писаних понуда уколико је приспело више понуда међу којима има
важећих или више понуда од којих је само једна важећа или је предата само једна важећа понуда.

Комисија врши јавно отварање понуда, упознаје све присутне учеснике и пуномоћнике са понудом и њен садржај
уноси у записник.

Присуство јавном отварању понуда подносилац понуде односно његовог пуномоћника је обавезно.
После отварања писаних понуда комисија појединачно разматра сваку понуду и сагласно условима огласа утврђује

највишу понуду.
Учесник јавног конкурса са највишом понудом губи право на повраћај уплаћеног износа накнаде уколико: одустане од

коришћења после јавног отварања писаних понуда, а пре доношења решења којим му се одобрава коришћење или пре или
после његове правноснажности.

Учесник јавног конкурса губи уплаћени износ накнаде уколико одустане од понуде пре јавног отварања, а осталим
учесницима јавног конкурса који нису стекли положај најповољнијег понуђача, враћа се уплаћени износ накнаде.

Накнада за коришћење јавне површине плаћа се до 15 у месецу за претходни месец, а за месеце за које је обавеза
доспела у моменту уручења решења у року од 15 дана од дана достављања решења, на основу задужења локалне пореске
администрацији.

Уколико учесници јавног конкурса понуде исти износ накнаде поступак се наставља као поступак јавног надметања
јавним нуђењем тако да учесник јавног надметања који је поднео понуду сматраће се да је одустао од јавног надметања
ако не понуди виши износ накнаде, сем у случају да понуди 102,83 динара.

Уколико учесници јавног оглашавања понуде највишем износу накнаде прописаним законом - 102,83 динара поступак
се наставља као поступак јавног надметања јавним нуђењем, а предност има учесник који понуди плаћања излицитиране
накнаде унапред у већем броју месечних износа од другог учесника и уплату накнаде изврши у дану јавног надметања и о
томе достави доказ са потврдом о извршеној реализацији уплате у року који одреди комисија.

Уколико учесници јавног надметања понуде највиши излицитирани износ накнаде који је једнак највишем износу
накнаде прописаним законом и понуде плаћања излицитиране накнаде унапред у истом броју месечних износа и уплате
понуђени број месечних накнада у дану јавног надметања, предност има учесник јавног надметања који је први у времену
(година, месец, дан, час, минут, секунда) поднео пријаву односно понуду у поступку јавног оглашавања односно конкурса.

Уколико су учесници јавног надметања истовремено поднели пријаву односно понуду избор најповољнијег понуђача
извршиће се путем жреба.

Учесник јавног надметања са најповољнијом понудом је дужан да уклони огласну таблу по истеку периода коришћења
јавне површине или пре истека периода коришћења, без права на повраћај унапред уплаћеног износа накнаде, ако је
постави супротно Урбанистичким условима и локацији за постављање огласне табле које је утврдила Општинска управе
општине Неготин, Одељења за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, број: 350-172/2021-IV/02 од
12.08.2021.године.

Контакт особа: Аника Радојковић, канцеларија 71 Општинске упаве општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1,
телeфон 019/544-000, локал 126, мејл адреса: anika.radojkovic@negotin.rs .

На све односе у вези постављања огласне табле на површину јавне намене примењују се важећи републички и прописи
општине Неготин.

Оглас објавити на званичној интернет странице општине Неготин www.negotin.rs..

Број: 352-92/2021-IV/01
Дана:31.8.2021. године
Н е г о т и н

Комисија за спровођење јавног конкурса за постављања огласних паноа, огласних порука и плаката на јавним површинама и
осталим површинама

Председник комисије
Весна Лазаревић, дипл. правник, с.р.

Тачност преписа оверава: Предраг Станић
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