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ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2014 

Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“, 

Ул. Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача 

 

НАБАВКА УСЛУГА 
 

 

ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ – КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТ 
 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 
 
 

Објављено на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и 

Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рок за достављање понуда: 17.03.2014. године, 10.30 ч  

Јавно отварање: 17.03.2014. године у 11.00 ч 

 

 
 

Бања Ковиљача, фебруар 2014. године 
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САДРЖАЈ 
 

На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем 

тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у  

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 

29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 185 од 28.10.2013.године и 

Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број 194 од 

29.10.2013.год. припремљена је: 

 

Конкурсна 
документација 

Краткорочни кредит 
ЈН 18/2013 отворени 

поступаk 
 

 
 
 
 

Поглавље 

 

 
 
 
 

Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III Кредитни захтев 

IV Кредитна способност 

V Услови за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова 

VI Упутство понуђачима како да сачине 
понуду 

VII Образац понуде 

VIII Модел уговора 

IX Oбразац структуре понуђене цене, са 
упустством како да се понуди 

X Образац трошкова припреме понуде 

XI Образац изјаве о независној понуди 
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На основу члана 55. Став 1. Тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, 

бр. 124/2012) 
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1) ОПТШИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

 

(1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Специјална болница за 

рехабилитацију „Бања Ковиљача“, Ул. Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, 

http://www.banjakoviljaca.rs   
 

(2) Врста поступка: Отворени поступак 

 

(3) Предмет јавне набавке: набавка услуга – Финансијске услуге – краткорочни 

кредит у висини од 40.000.000,00 РСД за финансирање текуће ликвидности, 

наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ 

 

(4) Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о предметној јавној набавци 

 

(5) Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за 

радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних 

лица 

 

(6) Није предвиђена електронска лицитација 

 

(7) Контакт: Данијела Јокић, 015/895 - 214,  javnenabavke@banjakoviljaca.rs   

 

 

http://www.banjakoviljaca.rs/
mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

(1) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

 
Предмет јавне  набавке  у отвореном  поступку –  Краткорочни  кредит,  Ознака  из општег 

речника набавке: 66113000 - Услуге одобравања кредита 

 
(2) опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијама, назив и ознака из 

општег речника набавке:   Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
 
 
 

 

3) КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ 
 
 
 

 

У складу са чланом 3. Правилника о форми и садржини кредитног захтева и форми и 

садржини документације о кредитној способности наручиоца у поступку јавне набавке 

кредита као финансијске услуге (Сл. Гласник РС, број 31/2013.) наводимо елементе 

кредитног захтева који су, с озбиром на начин коришћења позајмљених средстава и правни 

положај наручиоца у смислу Закона о јавним набавкама неопходни за припрему понуде 

кредита и то: 

 

1. Основни подаци о наручиоцу 
 

Специјална болница за рехабилитацију - Бања Ковиљача је уписана  у регистар 

Привредног суда у Ваљеву, Република Србија дана 10.03.1998.год., број: Фи 404/98,  са 

следећим основним подацима 

 
Пуно пословно име СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

Скраћени назив СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 

Правна форма УСТАНОВА 

Оснивач РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Датум оснивања: 10.03.1998.год. 

Матични број 07122314 

ПИБ 101188430 

Претежна делатност физикална медицина и рехабилитација 
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1.) Болници је потребно да се задужи код домаће пословне банке у износу од 40.000.000 а 

због финансирања дефицита, текуће ликвидности, који настаје услед неусклађених 

кретања текућих прихода и расхода у току године. 

2.) Задуживање ће се извршити по спровођењу поступка јавне набавке према Закону о јавним 

набавкама и по извршеном избору најповољније банке – понуђача. Задужени износ ће се 

вратити у периоду од 1. године по задуживању и не може се рефинансирати. 

 

Образложење 
 

У Специјалној болници за рехабилитацију је присутан сезонски карактер пружања услуга, што 

условљава неусклађеност прилива прихода и обавеза по расходима у пословању. Наиме у 

периоду ван сезоне (  новембар – април ) приходи су мањи у односу на расходе који се јављају (и 

који су и увећани због значајног учешћа енергената ). 

 

Наведено документујем приказом остварених прихода у 2013. години: 

-  јануар...........................24.115.615 дин 

- фебруар.........................29.647.246 дин 

- март...............................35.787.840 дин 

-     април.............................45.411.160 дин 

-  мај.................................44.607.528 дин 

-  јун.................................53.087.735 дин 

-     јул..................................73.813.056 дин 

-     август............................77.892.663 дин 

-     септембар.....................72.688.424 дин 

      

            Иста динамика остварених прихода присутна је и у претходним годинама а исто се 

очекује и у 2014. години. 

 

У 2013. години ( у првој половини године), Болница се задужила са износом краткорочног 

кредита у износу од 39.950.000 динара код Банке Интеза. Наведени краткорочни кредит је 

доспевао за враћање до 25.12.2013. године. Наведени кредит у целости је враћен у августу 2013. 

године.  

 

Иста пројекција узимања и враћања кредита очекује се и по овом кредиту. 

 

Тражени краткорочни кредит је са следећим битним елементима: 

 

- динарски краткорочни кредит без валутне клаузуле; 

- износ кредита до 40.000.000 динара; 

- период кредитирања до 12 месеци рачунајући од датума првог коришћења оквира; 

- отплата кредита – у 6 месечних рата, прва рата доспева 6 месеци након првог коришћења 

оквирне линије; 

- накнада за обраду кредитног захтева  до 0,4 %; 

- камата: тромесечни белибор + до 3,00 % на годишњем нивоу. Камата се плаћа месечно уз 

примену пропорционалног метода обрачуна; 

- инструменти обезбеђења – сопствене менице; 
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Враћање наведеног кредита би се извршило из текућих сопствених прихода остварених на 

тржишту, а не из средстава која уплаћује РФЗО. Трошкови камата по наведеном кредиту у 

износу до 4.000.000 динара биће планирани у 2014. години и надокнађени из сопствених 

прихода. 

Наведено задуживање неће угрозити ликвидност у пословању Болнице, јер је највећи део 

кредита враћен благовремено банкама. На дан писања овог захтева обавезе по кредитима износе 

око 30.000.000 динара и то: 

 

- дугорочни кредити Фонд за развој РС...................4.000.000 динара 

- дугорочни кредит Рајфајзен банка.......................26.000.000 динара 

 

Дугорочни постојећи кредити су са роком враћања 31.12.2014. године  

( према Фонду за развој РС ) и 31.12.2015. године ( према Рајфајзен банци ). 
 

 
 

2.  Правни основ задуживања- 

Одлука  надлежног  органа  о 

задуживању 

Одлука Управног одбора бр. 187  од  24.10.2013. 

године 

3. Податке  о  крајњем 

кориснику кредита - подаци о 

оснивачу 

Специјална болница за рехабилитацију 
„Бања Ковиљача“, Бања Ковиљача – 
Оснивач Република Србија 
Сад 4.   Намена кредита Кредит ће бити коришћен за одржавање текуће 

ликвидности. 

Краткорочни кредит  

5.   Рок коришћења кредита 12 месеци 

6.   Период почека (грејс период)  6 месеци 

7.   План повлачења кредита - сукцесивно у року од 6 месеци од дана  
потписивања Уговора 
од потписивања Уговора 8.   Износ  кредита  са  накнадама 

и трошковима 
40.000.000,00 динара  са каматама,  накнадама и 
трошковима до 45.000.000,00 РСД 

9.   Динамика отплате кредита  у 6 ( шест ) једнаких месечних рата, с тим што 

прва рата доспева шест месеци након коришћења 

прве транше 

10. Инструменти обезбеђења 

кредита 
Средства обезбеђења кредита су бланко 

менице,   менична   овлашћења   Специјалне 

болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача 

11. Износ каматне стопе Камата се сатоји из дава дела: први део је 
тромесечни Белибор и други део је камата банке, 
до највише 3%, за други део. 

12. Износ провизије и других 

трошкова 

Једнократна  накнада  за  одобрење  кредита  је 

Фиксна и не може бити већа од 0,4% вредности 

кредита, односно, 160.000,00 РСД.  
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4) КРЕДИТНА СПОСОБНОСТ 
 

 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА (у прилогу 

конкурсне документације) 

 
Уз кредитни захтев Наручилац подноси банци и документацију о кредитној способности 

Наручиоца која садржи: 

 
 ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ НАРУЧИОЦА 

 
 АКТ О ОСНИВАЊУ, ОДНОСНО СТАТУТ; АКТ О РЕГИСТРАЦИЈИ; МАТИЧНИ 

БРОЈ И ПОРЕСКО-ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ) 

 
 ПОДАЦИ О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И ОВЛАШЋЕЊИМА ДЕЛОВА У 

ПРАВНОМ ПРОМЕТУ СА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

  

 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ПОСЛЕДЊЕ ДВЕ ГОДИНЕ.
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5) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 

5.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне 

набавке: 
 

 

Ред. 

број 
5.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

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 

3 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања, односно слања позива за подношење понуда 

4 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 

5 Да има важећи дозволу надлежног органа органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – Дозвола за рад 

Народне банке Србије 
 
 
 
 

5.2 .Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни, у складу са чланом 80. ЗЈН да би могао да 

учествује у поступку јавне набавке: 
 

 

Ред. 

број 
5.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

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 

3 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда 

4 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 

5 да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом  – Дозвола за рад Народне 

банке Србије 
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5.3 .Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у складу 

са чланом 81. ЗЈН,  да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 
 
 

 

Ред. 

број 
5.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

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 

3 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда 

4 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 

5 да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – Дозвола за рад Народне 

банке Србије 
 
 
 
 

5.4 .УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

 

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава обавезне услове прописане чланом 

75. 

ЗЈН, односно 

ако: 

 

Упутство како се доказује испуњеност 
услова из члана 75. ЗЈН 

 
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени чл. 75. Став 2. ЗЈН: 

 
1) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је 

регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар 

Доказ:  Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре,  односно  извода  

из регистра надлежног Привредног суда 

 
Напомена: Сходно члану 8. и 12. Закона о регистрацији привредних субјеката, Агеницја  

за привредне регистре је надлежна да води регистрацију привредних субјеката и издаје 
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извод о регистрованом податку. 

 
2) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач уколико 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 
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дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре 

 
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда или 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов 

законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан  

организоване криминалне групе, да није осуђиван за  неко од кривичних дела 

против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре 

 
3) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач коме није изречена мера 

забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно 

слања позива за подношење понуда 

Докази: Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да 

код овог органа није регистровано, да му није као привредном друштву изречена 

мера забране обављања делатности, која је на снази у бреме објављивања јавног 

позива. 

 
Напомена: Чланом 46. Закона о регистрацији привредних субјеката прописано је да 

Агенција за привредне регистре уз регистрациону пријаву забране обављања 

делатности привредног субјекта, надлежни орган који је донео одлуку о забрани као 

и заинтересовано лице прилаже оверени препис извршене одлуке. У складу са чл. 12. 

Закона Агенција издаје потврду. 

 
4) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле 

порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

стране државе када има седиште на њеној територији. 

Докази: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да 

је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

 
Напомена: Сходно члану 161.  Закона о општем управном поступку органи издају 

уверења, односно друге исправе о чињеницама о којима воде службену евиденцију. 

Законом о финансирању локалне саомоуправе прописано је да јединици локалне 

самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији и да јединица 

локалне самоуправе у целости утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе 

остварене на њеној територији. 

 
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду 

надлежног органа да се налази у поступку приватизације – потврда коју је 

издала Агенција за приватизацију. 

 
5) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке 

Доказ: Дозвола за рад Народне Банке 
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Србије 
Напомена: Сходно члану 18. Закона о банкама, Народна Банка Србије издаје дозволу 

за рад банке. 
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Услови које мора да испуни подизвођач у 
складу са чланом 80. ЗЈН. 
 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени у 

тачкама од 1-4 овог обрасца. 

Услов из тачке 5) овог обрасца дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем 

је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Докази из тач. 2),  и 4) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Докази из тачке 3) мора бити издат након објављивања позива за подношење 

понуда. 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. 

 
На основу члана 79. ЗЈН докази о испуњености услова могу се достављати у 

неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, 

захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну 

набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. 

 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, 

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење 

понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата 

по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи 

одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 

тражена документа у примереном року. 

 
Ако  се  у  држави  у  којој  понуђач  има  седиште  не  издају  докази  тражени  

овом конкурсном документацијом, понуђач може, уместо доказа, приложити своју 

писану изјаву, дату под кривичном и материјланом одговорношћу оверену пред 

судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 

органом те државе.  

 

Понуђач  није  дужан  да  доставља  доказе  који  су  јавно  доступни  на  

интернет страницама надлежних органа и то: 

 
-Извод из регистра Агенције за привредне регистре: www.apr.gov.rs 

http://www.apr.gov.rs/
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Образац за оцену испуњености услова из члана 75. ЗЈН 
 
 

Ред. 
бр. 

НАЗИВ ДОКУМЕНТА Датум издавања документа 

1. Извод  из регистра  Агенције  за  привредне 

регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда 

 

2. Извод   из   казнене   евиденције,   односно 

уверење надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да оно и његов 

законски заступник није осуђиван за неко 

до кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за неко 

од кривичних дела против привреде, 

кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

 

3. Потврда привредног и прекршајног суда да 

му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврде Агенције за 

привредне регистре да код овог органа није 

регистровано, да му није као привредном 

друштву изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време 

објављивања позива 

 

4. Уверење   Пореске   управе   Министарства 

финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

 
уверења надлежне локалне  самоуправе  да 

је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода. 

 
потврда коју је издала Агенција за 

приватизацију уколико се понуђач налази у 

поступку приватизације 

 

5 Дозвола за рад Народне банке Србије  
 

Место и датум   М.П.    Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

     

Напомена: Образац Образац за оцену испуњености услова из члана 75. ЗЈН понуђач мора 

да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

наведени. 
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6)            УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
 

6.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
Понуда мора бити сачињена на српском 
језику. 

 

6.2. Дефинисање посебних захтева у погледу начина на који 
понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина 
попуњавања образаца датих у конкурсној документацји, 
односно података који морају бити њихов саставни део 
Понуђач подноси понуду која мора да садржи 
следеће: 

 
- попуњен, печатом оверен и потписан Образац 

понуде 

- попуњен, печатом оверен и потписан образац - Подаци о подизвођачу, уколико понуђач 

делимично извршење набавке поверава подизвођачу 

- попуњен,  печатом  оверен  и  потписан  образац  -  Подаци  о  понуђачу  који  је  
учесник  у 

заједничкој понуди, уколико понуду подноси група 

понуђача 

- доказе о испуњености услова из члана 77. ЗЈН, наведене у Упутству како се доказује 

испуњеност услова из члана 75. Закона 

- попуњен,  печатом  оверен  и  потпидан  Образац  за  оцену  испуњености  услова  из  члана  

75. 

Закон

а 

- попуњен, печатом оверен и потписан Модел 

уговора 

- попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре 

цене 

- печатом овере и потписан Образац Изјава о независној 

понуди 

 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко - штампаним словима, а овлашћено лице 

понуђача исте потписује и печатом оверава. Уколико постоје исправке морају бити 

парафиране од лица које је потписало понуду и оверене печатом. 

 
Пожењно је да сви документи, поднети у понуди, буду повзани траком у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивти 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 

6.3. Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе 
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понуду за једну или више партија и упутство о начину на 
који понуда мора да буде поднета, уколико је предмета јавне 
набавке обликован у више партија 
Предметна јавна набавка није обликована у више целина 
(партија). 

 

6.4. Обавештење о могућности подношења понуде са 
варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено 
Не прихватају се понуде са 
варијантама. 

 

6.5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 
87. став 6. Закона о јавним набавкама 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
до 
истека рока за подношење 

понуда. 
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6.6. Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено  да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач. У понуди (Образцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

6.7. Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе 
у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, део предмета набавке којиј ће 
извршити преко подизвођача, као и правила поступања 
наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе 
директно подизвођачу 
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је 
да: 

 
- у Обрасцу понуде  наведе назив и седиште 

подизвођача 

 
- попуни, печатом  овери и потпише Образац "Подаци о 

подизвођачу" 

 
- за подизвођача достави доказе о исуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог 

закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача на начин предвиђен у тачки 5. 

конкурсне документације. 

 
- да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и 

да наведе у својој понуди, 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. 

 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору. 

 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

 
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава 

преко тог подизвођача. 

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

 

6.8. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде   навести назив и седиште 
свих 
учесника у заједничкој 

понуди. 

За  сваког  учесника  у  заједничкој  понуди  попунити,  печатом  оверити  и  потписати  

Образац 

"Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој 

понуди". 
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Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75, став 1. тач. 

1) до 

4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 

заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садрже податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати 
групу понуђача пред 

наручиоцем 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати 

уговор 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, ако је захтевано 

4) понуђачу који ће издати 

рачун 

5) рачуну на који ће бити извршено 

плаћање 

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење 

уговора 

 

6.9 Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, 
гарантног рока, као и евентуалних других околности од 
којих зависи прихватљивост понуде 

 
Укупан износ накнада и других трошкова кредита које Наручилац треба да плати, морају 

бити наведени појединачно по врстама. За све ове податке Понуђач мора навести висину тј. 

апсолутан износ у време давања понуде уз назнаку фиксни. 

Каматна стопа, без утицаја Белибор представља цену понуђеног кредита на годишњем 

нивоу и мора бити фиксна током периода коришћења прекорачења. Понуђачи су 

обавезни да кроз обрачун искажу: 

- висину  фиксне каматне стопе банке на кредит, без утицаја Белибор; 

- износ накнада и трошкова које обрачунавају у поступку одобравања 

кредита; 

- износ накнада и трошкова који су познати на дан обрачуна и који се обрачунавају у 

току реализације уговора о кредиту. 
Укупан износ набавке кредита представља укупне обавезе Наручиоца по основу: 

- периода          коришћења  кредита: годину дана од дана одобравања. 

- начин    обрачуна камате: камата се обрачунава применом пропорционалне методе 

обрачуна на бази стварног броја дана у току каматног периода у односу на месец од 30 дана 

и годину од 360 дана, а обрачунава се и доспева за плаћање сваког 1. у месецу за претхони 
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месец. 

Рок одобравања кредита: је период у коме ће средства кредита бити расположива за 

Наручиоца, након потписивања уговора. 
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Инструменти обезбеђења кредита: бланко менице и менична овлашћења. 
 

 

6.10. Валута и начин на који мора да буде наведена и 
изражена цена у понуди 
Кредит мора бити у динарима, вез валутне 
клаузуле. 

 

6.11. 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 у случају 
јавних набавки код којих је позив за подношење понуде 
објављен на страном језику. 
Наручилац нема обавезу објављивања позива за подношење понуде на страном 
језику. 

 

6.12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и 
роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача,  уколико 
исто наручилац захтева. 
У предметној јавној набавци наручилац не захтева 
наведено. 

 

6.13. Посебни захтеви, уколико исти постоје, у погледу 
заштите поверљивости података које наручилац ставља 
понуђачима на располагање, укључујући и њихове 
подизвођаче. 
У предметној јавној набавци наручилац не захтева 
наведено. 

 

6.14. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити 
додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у 
поступку јавне набаке врши на начин одређен чланом 20. 
Закона. 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 



Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“                                   Финансијске услуге – краткорочни кредит   ЈН 1/2014 

 

страна 23 од 39 

 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуда. 

 
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 поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту 

информацију објавтити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 

на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Специјална болница за 

рехабилитацију „Бања Ковиљача“, Ул. Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, са напоменом: 

"Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за 

набавку услуге, Краткорочни кредит ЈН 1/2014 отворени поступак“ или путем електронске 

поште на E-mail: javnenabavke@banjakoviljaca.rs 

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

. 

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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6.15. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од 
понуђача после отварања понуда и вршити контрола код 
понуђача, односно његовог подизвођача 

 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 

понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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. 

 

6.16. Захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења 
уговорних обавеза уколико предмет јавне набавке није 
истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу, а његова вредност не може бити већа  од 15% од 
понуђене цене. 
У предметној јавној набавци наручилац не захтева 
наведено. 

 

6.17. Елементи уговра о којима ће се преговарати и начин 
преговарања, у случају спровођења преговрачког поступка 
Како предметни поступак није преговарачки, не постоје елементи о којима ће се 
преговарати. 

 

6.18. Врсте критеријума за доделу уговора, све елементе 
критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају 
бити описани и вредносно изражени, као и методологију за 
доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће 
омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда. 

 
Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке 

је: 

„најниже понуђена цена“ (ефективна каматна стопа, без утицаја Белибор, са свим осталим 

трошковима)...............................................100 пондера Додела пондреа по елементима 

критеријума врши се по следећој методологији: 

Понуда са најнижом понуђеном ценом, оствариће максимално предвиђени број пондера 

100, а остале понуде вреднују се према формули: 
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(најнижа понуђена цена / понуђена цена) х 100 = број 
пондера за понуђену цену 
Заокруживање се врши на две 
децимале. 

 

6.19. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или 
више понуда са једнаким бројем пондера или истом 
понуђеном ценом 
У случају истог броја пондера   по овом критеријуму, као најповољнија биће изабрана 
понуда 

понуђача који је дао понуду са краћим роком одобравања 

кредита. 

 

6.20. Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да 
при  састављању  своје понуде наведе да је поштовао 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. 
У предметној јавној набавци наручилац не захтева 
наведено. 
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6.21. Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и 
одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 
У предметној јавној набавци наручилац не захтева 
наведено. 

 

6.22. Обавештење о начину и року подношења захтева за 
заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је 
подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да 
уплати таксу одређену Законом. 
Захтев  за  заштиту  права  може  да  поднесе  понуђач,  подносилац  пријаве,  кандидат,  
односно 

заинтересовано 

лице. 

 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје 

наручиоцу. 

 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

 
Захтев за  заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива  за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од  стране 

наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку 

јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране 

наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. 

У случају подношења захтева за заштиту права из става 3. Овог члана долази до застоја 

рока за подношење понуда. 

 
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, 

одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке, а у случају јавне набавке 

мале вредности је пет дана од дана пријема одлуке. 

 
На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 

достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. овог закона. 

 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

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 захтева из става 3. Овог члана, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока. 
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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. 

 
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 два дана од пријема захтева за заштиту права. 

 
Захтев за заштиту права задржава даље  активности  наручиоца у поступку јавне набавке,  

до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 
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Подносилац захтева је дужана да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 

од 80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на 

број: 97 50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се 

односи, корисник: Буџет Републике Србије). 

 

6.23. Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам 
дана од истека за подношење захтева за заштиту права из 
члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. Став 2. 
Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној 
набавци. 
Уговор  о  јавној  набавци  не  може  бити  закључен  пре  истека  рока  за  подношење  
захтева  за 
заштиту права из члана 107. Закона о јавним 

набавкама. 

 
По пријему одлуке о додели уговора, изабарани понуђач ће бити позван да закључи 

уговор, у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 
Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 5 

дана од дана када га је наручилац позвао да закључе  уговор. Уколико изабрани понуђач 

не достави уговор, потписан и оверен, у наведеном року, наручилац може закључити уговор 

са првим следећим понуђачем. 

 
Ако је у случају из става 2. Овог члана због методологије доделе пондера потребно 

утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну 

оцену понуда и донети одлуку о додели уговора. 

 

6.24. Одбијање понуда и обустава 
поступка јавне набавке 

Наручилац ће одбити понуду 
ако: 

1. Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 

2. Понуђач не докаже да испуњава додатне услове 

3. Је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 

4. Понуда  садржи  друге  недостатке  због  којих  није  могуће  утврдити  стварну  

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о обустави 

поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или уколико нису 

испуњни услови за доделу уговора. 

 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 

који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
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започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за 

предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 

наредних шест месеци. 

 
Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, 

посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачима у року од три дана од 

дана доношења одлуке. 

 
Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима 

припремања понуде из члана 88. Став 3. Закона о јавним набавкама. 
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6.25. Рок важења понуде 
Рок важења понуде неможебити краћи од30 дана од дана отварања понуда. 

 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужана да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

6.26. Средства финансијског обезбеђења 
У предметној набавци Наручилац не захтева финансијско обезбеђење. 

 

6.27. Негативне референце 
Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. Закона о јавним набавкама. 

 
6.28. Наручилац је сваку страну Конкурсне документације обележио. 
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7)                   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 

7.1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

 
 

Пословно име: 
 

Назив: 

*попуњава само предузетник: 
* 

 
Скраћено пословно име: 

 

Адреса седишта: 

Општина: Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

 
Адреса за пријем електронске поште: 

 

Матични број:  

ПИБ:  

Оснивач (* попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

* * 

Матични број:  ПИБ:  

Претежна делатност 

Шифра делатности: Назив делатности: 

 

Назив банке и 

број рачуна: 

 

 

Телефон:  
 

Овлашћено лице 

за потписивање уговора: 

 

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази из чл.77.ЗЈН 

јавно досупни (уколико се не достављају уз 

понуду): 

 

/ 
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ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ: 
 

A)   САМОСТАЛНО 

Б)  КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

В)  СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

НАПОМЕНА: 

 Заокружити начин подношења понуде 

 Уколико се подноси заједничка понуда обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о 

понуђачу из групе понуђача(Образац 7.3). 

 Уколико се подноси понуда са подизвођачем обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о 

подизвођачима (Образац 7.2). 
 

2)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

  дана од дана отварања понуда 

*не може бити краћи од 30 дана од дана отварања 

 

 

3) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Предмет: Услуга краткорочног  кредита у износу од 

40.000.000,00 динара   

Износ кредита у динарима  за који се даје 

понуда (главница) 
 

40.000.000,00 динара 

 

Износ  каматне стопе (понуђена камата – фиксана 

у %, без дела камате Белибор 

на месечном нивоу са две децимале 

 
 ______% само камата без вредности Белибор 

 

Начин обрачуна камате 
Камата се израчунава пропорционалном методом на бази 

стварног броја дана у месецу кроз број дана у години, а 

сачињена је из дела понуђене камате банке и камате по 

основу Белибор 

Укупан износ накнада и других трошкова 

кредита у динарима – фиксни износ 

А) 

Б) 

Ц) 

 

 

  _____________ 

  _____________ 

  _____________  
(до највише 0.4% висине кредита УКУПНО) 

  
Период коришћења кредита: Једна година од одобравања кредита 

Рок одобравања кредита 

(након потписивања уговора не дуже од 3 

дана) 

 

  _______ дана 

 

                            ПОНУЂАЧ 

М.П.    
(потпис овлашћеног лица 

 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
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7.2. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
 
 
 

Општи подаци о подизвођачу: 

 
 

Пословно име: 
 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

 

 

Скраћено пословно име: 
 

Правни облик:  
 

Место и адреса седишта: 
 

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и 

број рачуна: 
 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће се 

поверити подизвођачу: 
 

Део предмета  набавке који ће извршити преко 

подизвођача: 
 

Телефон:  

Е – mail адреса:  
 
 
 
 
 

Место и датум   М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 

 Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем. 

 Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не доставља уз понуду. 

 Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, односно његово овлашћено лице са ОП обрасца. 

 Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити. 
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7.3 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У 
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

 
 

Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди 

 
1. НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 
 

Пословно име: 
 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

* 

 

Скраћено пословно име: 
 

Правни облик:  
 

Место и адреса седишта: 
 

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и 

број рачуна: 
 

 

Имена и одговарајуће професионалне 

квалификације  лица која ће бити 

одговорна за извршење уговора: 

 

Телефон:  

Е – mail адреса:  
 
 

2. ЧЛАН ГРУПЕ 

 
 

Пословно име: 
 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

* 

 

Скраћено пословно име: 
 

 
Место и адреса седишта: 

 

Матични број:  

ПИБ:  

Назив банке и 

број рачуна: 
 

 

Име особе за контакт:  

Телефон:  

Е – mail адреса:  
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3. ЧЛАН ГРУПЕ 

 
 

Пословно име: 
 

Назив: 
*попуњава само предузетник 

* 

 

Скраћено пословно име: 
 

Место и адреса седишта:  
 

Матични број: 
 

ПИБ:  

Назив банке и 

број рачуна: 
 

 
Име особе за контакт: 

 

 

Телефон:  

Е – mail адреса:  
 
 
 

 

ПОНУЂАЧ - НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 
М.П.    

(потпис овлашћеног лица) 

 

Место и датум   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Напомена: 

 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача   попуњавају и уз понуду подносе само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду. 

 Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача  се не попуњава и не 

доставља уз понуду. 

 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача попуњава   и потписује понуђач –носилац посла, односно његово 

овлашћено лице са ОП обрасца. 

 Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача се може умножити. 
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8)                      МОДЕЛ УГОВОРА  
 

           -  Доставља понуђач, а у складу са условима из конкурсне 
документације - 

 

9)             ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ПОНУЂЕНЕ  ЦЕНЕ,  СА  УПУТСТВОМ  КАКО   

                 ДА  СЕ ПОПУНИ 
 
 

Ред. 

Бр. 
 

Врста финансијске 

услуге 

 
Главница 

кредита у 

динарима 

Износ камате 

банке за период 

од 12 месеци 

(без дела 

БЕЛИБОР) 

 
Остали 

трошкови 

кредита  

до 0,4% 

 

 

Укупно (без 

утицаја дела 

камате БЕЛИБОР) 

 
/ 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5=3+4 

 
1 

 
Краткорочни 

кредит  

 

40.000.000,00 

РСД 

 

 ( ____ % годишње) 

 

 __________ РСД  

А) ________ 

Б)  ________ 

Ц)  _______ 

 

УкупноРСД: 

 _________ 

 

 

_____________ 

РСД 

 

 

Упутство како да се попуни Образац структуре цене:  

У колони 2 – уписана је главница кредита у динарима 

У колони 3 – уписати вреност камате банке у % (не више од 3%) и апсолутни износ камате у 

РСД, за период од 12 месеци, без утицаја вредности Белибор, за износ кредита од 

40.000.000,00  РСД 

У колони 4 - уписати  све остале укупне трошкове до максималног износа од 0,4% 

вредности кредита 
 
 

ПОДАТАК КОЈИ ЋЕ СЕ ПОРЕДИТИ СА ДРУГИМ ПОНУДАМА У ЦИЉУ 
ОЦЕЊИВАЊА НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ ЈЕ ВРЕДНОСТ НАВЕДЕНА У КОЛОНИ 5 
 
 

Место и датум   М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
 
 
 
 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 
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чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
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10)                   ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДА 
 
 
 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

 
 
 
 
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС 124/12) Понуђач може 

да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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. 

 
Врста трошка Износ трошка 

1   
2   

3   

Укупан износ трошкова  
 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
 

Место и датум   М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача 
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страна 39 од 39 

 

 

 
 

11)                   ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

У складу са чланом 26. Закона понуђач 
 

 
 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

 

Даје 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуду за јавну 

набавку услуга број 4 – Краткорочни кредит,  подносим независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 

Место и датум   М.П. Потпис овлашћеног лица понуђача 
 

 
 
 

Напомена: услучају 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. 

 
Образац Изјава о независној понуди понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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