
ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша – ЈН 09/13 
 

______________________________________________________________________________       

              Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 09/13                           1/71 

 

 

 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША 

Генерала Милојка Лешјанина 8, Ниш 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ОВЕРДРАФТ КРЕДИТА –  

ПОЗАЈМИЦЕ ПО ТЕКУЋЕМ РАЧУНУ 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ –  ЈН 09/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниш, 

2013. године 

  



ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша – ЈН 09/13 
 

______________________________________________________________________________       

              Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 09/13                           2/71 

 

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, у 

даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о оабавезним 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 ЈН 09/13-1 

и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈН 09/13-2, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку  

овердрафт кредита – позајмице по текућем рачуну ЈН 09/13 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о прдмету јавне набавке 4 

III Врста, количина и опис услуга, рок извршења 5 

IV Документација о кредитној способности наручиоца 6 

V 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
55 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 58 

VII Образац понуде 65 

VIII Образац трошкова припреме понуде 69 

IX Образац изјаве о независној понуди 70 

X Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона 71 

 

  

  



ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша – ЈН 09/13 
 

______________________________________________________________________________       

              Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН 09/13                           3/71 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу: 

- Наручилац: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша 

- Адреса: Генерала Милојка Лешјанина 8, Ниш 

- Интернет страница www.jgpnis.rs 

2. Врста поступка јавне набавке: 

- Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актимакојима се уређују јавне набавке 

3. Предмет јавне набавке: 

- Предмет јавне набавке ЈН 09/13 су услуге – оврдрафт кредит – позајмица по текућем 

рачуну 

4. Циљ поступка: 

- Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

5. Контакт: 

- Лице за контакт: Светолик Цветковић 

- Е-mail адреса: svetolik.cvetkovic@jgpnis.rs 

- Факс: 018/520-041 

  

mailto:svetolik.cvetkovic@jgpnis.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке 

- Предмет јавне набавке ЈН 09/13 су услуге 

- Опис предмета јавне набавке: Овердрфт кредит – позајмица по текућем рачуну 

- Назив и ознака из општег речника набавке: 66113000 – Услуге одобравања кредита 
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III ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, 

 РОК ИЗВРШЕЊА 

 
1. Врста кредита: овердрафт кредит – позајмица по текућем рачуну 

2. Намена кредита: финансирање текућег пословања 

3. Износ кредита: 7.700.000,00 динара 

4. Номинална каматна стопа на годишњем нивоу: belibor 1m + _____% 

5. Трошкови обраде и реализације кредита: 0,5% на износ одобреног кредита 

6. Период коришћења кредита: годину дана од дана одобравања 

7. Начин коришћења кредита: у складу са потребама корисника кредита, с тим да у 

току коришћења износ позајмице по текућем рачуну не пређе одобрени износ од 

7.700.000,00 динара 

8. Динамика отплате кредита: Корисник кредита ће трошкове обраде кредита 

исплатити понуђачу приликом повлачења прве транше кредита, камату по 

примљеном обрачуну од понуђача плаћаће месечно, а главницу у складу са 

расположивим средствима током периода коришћења кредита.  

9. Рок отплате кредита: Крајњи рок за измирење свих обавеза по основу главнице и 

камате је 12 месеци од дана одобравања кредита 

10. Инструменти обезбеђења кредита: соло менице наручиоца кредита 
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IV ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ 

НАРУЧИОЦА 

 

ПРОФИЛ 
 

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДУЗЕЋУ 

 
Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша  са седиштем у Нишу  је 

основано Одлуком Скупштине града Ниша од 25.03.2011.године. ( Сл.лист града Ниша бр.15/2011). 

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша је регистрована код Агенције за привредне регистре 

11.05.2011. године. 

Претежна делатност предузећа су услуге у копненом саобраћају (52.21).  Дакле, град Ниш је 

основао ово предузеће за обављање послова организације, контроле и реализације интегрисаног 

тарифног система у превозу путника у градском и приградском саобраћају на територији града 

Ниша. 

Предузеће је почело са обављањем комуналне делатности за коју је основано 01. јула 2011. 

године. 

 

Делатност предузећа обухвата:   

1. штампање и дистрибуција легитимација за превоз, појединачних,  месечних и полумесечних 

превозних карата,  

2. израда и контрола остваривања реда вожње,  

3. предлагање привремене или трајне корекције реда вожње,  

4. контрола превозних карата, исправа путника у возилима као и наплата доплатних карата,  

5. предлагање мера на отклањању ванредних околности које ометају  нормално  

функционисање јавног превоза,  

6. предлагање изгледа и дизајна информационих ознака истакнутих на возилима,  

7. израда 

идентификационих ознака за возно особље, као и легитимација за превоз, месечних карата и

  

појединачних карата,  

8. организовање постављања обавештења путницима на стајалиштима и терминусима,  

9. пријем извештаја превозника о реализацији превоза,  

10. пренос средстава добијених од продаје возних карата превозницима,  

11. контрола квалитета рада са предлогом за наплату казни,  

12. опште информисање путника.  

 

 

ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ 

ЈКП  Дирекција за јавни превоз Града Ниша као предузеће чији је оснивач Град, послује у 
складу са позитивним прописима а нарочито са актима који посебно регулишу рад Јавног 

предузећа, а то су: 

 

 Закон о јавним предузећима;  

 Закон о привредним друштвима; 

 Закон о комуналним делатностима; 
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 Закон о облигационим односима; 

 Закон о јавним набавкама; 

 Закон о раду; 

 Закон о безбедности саобраћаја на путевима; 

 Закон о превозу у друмском саобраћају; 

 Одлука о комуналним делатностима; 

 Одлука о јавном градском и приградском превозу путника на територији града Ниша; 

 Одлука о оснивању ЈКП  Дирекција за јавни превоз Града Ниша; 

 Статут ЈКП  Дирекција за јавни превоз Града Ниша. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

У организационом смислу ЈКП  Дирекција за јавни превоз Града Ниша је јединствена 

целина, а Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији уређена је организација, 

управљање и руковођење пословањем предузећа. 

Ради успешног обављања делатности предузећа, боље и ефикасније организације рада, а у 

зависности од врсте и карактера послова који се извршавају, предузеће је организовано по 

службама. Организациона шема предузећа приказана је на слици 1: 

 

 

Слика 1. Oрганизациона шема 
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ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА 

Своје приходе ЈКП  Дирекција за јавни превоз  Града Ниша остварује путем накнаде за 

извршене услуге, а која се уплаћује из буџета града, као и приходи од наплате доплатних карата, 

легитимација и тд. 

АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА 

На основу реалних потреба, уочених и испољених слабости функционисања постојећег 

система, експертски тим Дирекције за јавни превоз је сачинио акциони план као почетну фазу 

концепта дугорочног и континуалног унапређења и развоја система јавног градског и приградског 

транспорта путника у Нишу. 

Свеобухватна анализа целине система транспорта путника и системски приступ у 

пројектовању неопходан је улаз за дугорочна оптимална, трајна и квалитетна решења у унапређењу 

система квалитета услуге и ефикасности, која се са оператора у савременим трендовима  преноси 

на експертски део органе локалне управе. 

Акциони план је подељен у две фазе разрађене по активностима, а у складу са општим 

циљевима система транспорта путника у граду Ниш, тренутном ограниченом временском 

динамиком, тренутним могућностима и захтевима Дирекције. Прва  фаза акционог плана има за 

циљ да у веома кратком року редефинише пре свега институционалне оквире на нивоу система 

транспорта путника, који би били основа за регулисање, расподелу и уређење тржишта 

транспортних услуга и на јасан начин дефинисали принципе за расподелу тржишта транспортних 

услуга у будућем периоду, као и обавезе и ризике који произилазе из тако постављеног концепта. 

Друга фаза акционог плана има за циљ да створи дугорочне стабилне услове за развој 

система јавног градског транспорта путника кроз подизање квалитета услуге и снижавање 

трошкова, задржи и повећа његово учешће у видовној расподели у оквиру градског транспортног 

система, као услов за ефикасније функционисање укупног транспортног система и очување 

квалитета живота у граду Нишу. 

Фаза II акционог плана се базира на реализацији савремених и реално могућих 

(изводљивих) ативности у складу са расположивим ресурсима система, па су самим тим створени 

услови да се кроз праћење релевантних параметара квалитета система и услуге обезбеде услови да 

се промене у систему дешавају постепено без скоковитих и наглих промена, са циљем стварања 

оптимално одрживог и прихватљивог система јавног градског транспорта путника за различите 

интересне групе. 

Израда прве фазе акционог плана планирана је за крај текуће године. Завршетак 

израде поменуте фазе очекује се крајем фебруара месеца наредне године.  

 

АКТИВНОСТ 1: 

 

У овој активности треба сагледати и извршити детаљну анализу постојећег система 

транспорта путника у Нишу, са оцененом постојећег система по свим елементима структуре, 

функционисања и управљања, и јасном идентификацијом проблема који постоје. 

У оквиру ове активности неопходно је презентирати: 

 Основне карактеристике тржишта транспортних услуга, окружење, законски и 

регулаторни оквири 

 Основне карактеристике транспортне мреже (статичке карактеристике, 

функционисање, транспортни капацитети, итд…) 

 Тарифни систем, систем карата, систем наплат 

 Организација и управљање 
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 Квалитет услуге - очекивани и оцењени 

 Анализа начина финансирања система. Структура трошкова, прихода, субвенција-

дотација 

 Резултати рада система (производна, трошковна и економска ефикасност, 

искоришћење, итд…) 

 SWOT анализа постојећег система 

 

АКТИВНОСТ 2: 

 

Дефинисањем циљева и захтева интересних група према систему јавног градског превоза 

створили би се услови за стварање система „по мери“ и виши степен задовољства свих учесника у 

систему. Такође, јасно би се дефинисала дугорочна политика развоја најважнијег градског 

подсистема и поуздан инпут у пројектовање нове структуре, организације и управљања целином 

система. 

У оквиру ове активности неопходно је спровести и независно презентирати: 

 Истраживања ставова представника органа управе града Ниша, оператора и 

експерата: Анкета о питањима везаним за будуће циљеве и политику у области 

система јавног градског и приградског транспорта путника. 

 Истраживање ставова корисника система: Анкета корисника система јавног градског 

и приградског транспорта путника - на репрезентативном узорку – радни дан. 

 Истраживање ставова потенцијалних корисника система: Анкета потенцијалних 

корисника система јавног градског и приградског транспорта путника - на 

репрезентативном узорку – радни дан. 

 

АКТИВНОСТ 3: 

 

У складу са захтевима интересних група, циљевима и политици према систему транспорта 

путника у Нишу, карактеристика тржишта транспортних услуга, законских и подзаконских аката, 

реалних могућности, извршиће се дефинисање и разрада модела организације и управљања 

тржиштем транспортних услуга у Нишу. У оквиру ове активности неопходно је спровести следеће: 

 

 Дефинисање мисије, визије и циљне функције система у складу са захтевима и 

циљевима кључних актера 

 Дефинисање кључних параметара перформанси система за квантификацију циљне 

функције система јавног градског и приградског транспорта путника у Нишу 

 Дефинисање нове структуре, организације и управљања системом јавног градског и 

приградског транспорта путника у Нишу 

 Анализа и унапређење постојећег модела организације и управљања системом 

јавног градског и приградског транспорта путника у Нишу 

 Одређивање начина стицања и расподеле прихода и трошкова рада система 

 Методологија, принципи и поступак додељивања линија у систему 

 Дефинисање процеса мониторинга и контрола функционисања система 

 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

Код планирања прихода и расхода пошло се од тога да финансијски план буде позитиван, 

реалан, остварљив, да прати динамику остварења пословања за 2013. годину. 
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Ред 

Бр. 

Врста трошка (услуге) / 

прихода 
План  
2012. 

Процена 
2012. 

План       

2013. 

Индекс 

4/3 5/3 5/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А)  ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 77.639.632 80.655.520 95.040.949 104 122 118 

1 Приходи од услуга 77.639.632 80.655.520 95.040.949 104 122 118 

2 Остали пословни приходи 0 0 0 0 0 0 

Б) 
ФИНАНСИЈСКИ 

ПРИХОДИ 
1.764.000 1.379.000 0 78 0 0 

1 Приходи од камата 1.764.000 1.379.000 0 78 0 0 

В) ОСТАЛИ ПРИХОДИ 2.560.700 0 0 0 0 0 

1 Остали приходи 2.560.700 0 0 0 0 0 

Г) УКУПНИ ПРИХОДИ 81.964.332 82.034.520 95.040.949 100 116 116 

А) ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 80.565.515 75.611.268 94.019.406 94 117 124 

1 Бруто зараде запослених 43.405.865 43.386.691 54.189.488 100 125 125 

2 
Трошкови доприноса на терет 

послодавца 
7.769.650 7.766.218 9.699.918 100 125 125 

3 Остали пословни расходи 29.390.000 24.458.359 30.130.000 83 103 123 

Б) 
ФИНАНСИЈСКИ  

РАСХОДИ 
600.000 379.452 750.000 63 125 198 

1 Трошкови камата 200.000 93.900 350.000 47 175 373 

2 Остали фин.расходи  400.000 285.552 400.000 71 100 140 

В) ОСТАЛИ РАСХОДИ 600.000 529.625 200.000 88 33 38 

1 Остали расходи 600.000 529.625 200.000 88 33 38 

Г) УКУПНИ РАСХОДИ 81.765.515 76.520.345 94.969.406 94 116 124 

  
ДОБИТАК ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА 
198.817 5.514.175 71.543 2.773 36 1 

 

ПЛАНИРАНA РАСПОДЕЛA ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 На основу члана 49. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”. број 119/2012), одлуку 

о расподели добитка доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача. 

 

Ред. 

Бр. 
Врста трошка (услуге)/прихода 

План   

2012. 

Процена 

2012. 
План 2013. 

Индекс 

4/3 5/3 5/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 УКУПНИ ПРИХОДИ 81.964.332 82.034.520 95.040.949 100 116 116 

2 УКУПНИ РАСХОДИ 81.765.515 76.520.345 94.969.406 94 124 124 

3 
ДОБИТАК ПРЕ 

ОПОРЕЗИВАЊА 
198.817 5.514.175 71.543 2.773 1 1 
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Пројекција планираног укупног прихода се базира на основу пружања услугe организације, 

контроле и реализације интегрисаног тарифног система у граду Нишу, као и прихода по основу 

издавања легитимација и доплатних карта. 

У складу са реализацијом Програма пословања и остваривањем укупних  прихода, на 

одговарајући начин планирани су укупни расходи у износу од  94.969.406 динара. 

Динамику раста планираних расхода условљавају физички обим планираних услуга, висина 

планираних средстава бруто зарада запослених и други расходи.  

Овако конципирани план трошкова према обиму и структури у директној је сразмери са 

постављеним циљевима реализације Програма пословања предузећа. 
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕИЗ 

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то: 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уисан и 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 дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примање или давање мита, 

кривично дело преваре; 

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, које је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде; 

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 Народне банке Србије за обављање кредитних послова; 

6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито 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. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов 

из чл. 75. став 1. тач 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5 Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дала набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда 

Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим 

се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
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преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 

Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да 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 

(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда 

Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре 

да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера 

забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда 

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – Доказ: Дозвола Народне банке Србије, коју 

понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа. 

Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац 

изјаве је саставни део Конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, 

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача 

и оверена печатом.  

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана 

групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ 

из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 

доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача.   

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда на основу извештаја 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. 

 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 

не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 

изворном електронском облику. 

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

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени 

у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара.  

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку услуга – овердрафт кредита – позајмице по текућем рачуну, 

ЈН 09/13 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 

стране наручиоца до 30.08.2013. до 12:00 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

    

Понуда мора да садржи: 

 Образац понуде 

 Изјава о независној понуди 

 Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона 

 Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, у случају да понуду подноси група понуђача 

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП Дирекција за јавни 

превоз Града Ниша, Генерала Милојка Лешјанина 8, Ниш,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга – овердрафт кредита – позајмице по текућем 

рачуну – ЈН/13 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – овердрафт кредита – позајмице по текућем 

рачуну – ЈН/13 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – овердрафт кредита – позајмице по текућем 

рачуну – ЈН/13 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – овердрафт кредита – позајмице по 

текућем рачуну – ЈН/13 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 

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

подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 

податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА КРЕДИТА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова коришћења кредита. 

Максимални рок за одобравање кредита је 20 дана; трошкови обраде и реализације кредита: 

0,5% на износ одобреног кредита; период коришћења кредита: годину дана од дана 

одобравања; начин коришћења кредита: у складу са потребама корисника кредита, с тим да 

у току коришћења износ позајмице по текућем рачуну не пређе одобрени износ од 

7.700.000,00 динара; динамика отплате кредита: Корисник кредита ће трошкове обраде 

кредита исплатити понуђачу приликом повлачења прве транше кредита, камату по 

примљеном обрачуну од понуђача плаћаће месечно, а главницу у складу са расположивим 

средствима током периода коришћења кредита; рок отплате кредита: Крајњи рок за 

измирење свих обавеза по основу главнице и камате је 12 месеци од дана одобравања 

кредита; инструменти обезбеђења кредита: соло менице наручиоца; понуђач не може 

постављати услове у погледу минималног промета који ће наручилац обављати преко 

текућег рачуна који се води код понуђача. 

 

8.2. 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. 
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9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

 

Кредит се одобрава и враћа у динарима. 

 

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

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

финансија и привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 

и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца 

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, ул. Генерала Милојка Лешјанина 8, 18 000 

Ниш, електронске поште на e-mail svetolik.cvetkovic@jgpnis.rs или факсом на број 018/520-

041 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 

писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 09/13”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

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

Закона. 

 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

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

његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 

14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 

најповољнија понуда“.  

Релативан значај елемената критеријума за одређивање броја пондера је: 

- Номинална каматна стопа кредита (НКСК): belibor 1m на дан отварања понуда + ____% - 

максимално 60 пондера 

-Каматна стопа на депозите по виђењу (КСД) – максимално 40 пондера 

Максимални број пондера је 100. 

Напомена: Уколико понуђена каматна стопа на депозите по виђењу буде изражена кроз 

формулу: „belibor, ref. kamatna stopa NBS, beonia или нека друга стопа +/- _____%“, 

приликом вредновања таквих понуда ће се узети понуђена каматна стопа на дан отварања 

понуда. 

Формула за одређивање укупног броја пондера сваке од понуда: 

 

Укупан број пондера = 

НКСК најнижа 

понуђена 
Х 60 + 

КСД понуђена 

Х 40 

НКСК понуђена 
КСД највиша 

понуђена 
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15. 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  

 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок одобравања кредита. 

 

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу 

X конкурсне документације). 

  

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 

за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

svetolik.cvetkovic@jgpnis.rs, факсом на број 018/520-041 или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 

поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 

дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
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подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 

80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број 

жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха 

уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи 

(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 

динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 

динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је 

та вредност већа од 80.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу 

наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или 

обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне 

набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању 

понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности 

јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара. 

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

 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку овердрафт кредита – 

позајмице по текућем рачуну – ЈН 09/13 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке 

понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – овердрафт кредита позајмице по текућем рачуну 

 

Врста кредита 
Овердрафт кредит – позајмица по 

текућем рачуну 

Номинална каматна стопа на 

годишњем нивоу 
Belibor 1 m + ______ % 

Износ кредита 7.700.000 РСД 

Трошкови обраде и реализације 

кредита 
0,5% на износ одобреног кредита 

Период коришћења Годину дана од дана одобравања 

Инструмент обезбеђења Соло менице Наручиоца 

Каматна стопа на депозите по 

виђењу 

 

__________________________________% 

на просечно месечно стање на рачуну 

Рок важења понуде _______ дана (не краћи од 30 дана) 

Рок одобравања кредита _______ дана (максимално 20 дана) 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

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. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

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

 

______________________________________________________________________________ 

(уписати назив понуђача) 

 

 доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 
У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________,  

                                                                                        (уписати назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке овердрафт кредита – позајмице по текућем рачуну – ЈН 09/13, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, 

односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу 

закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 

набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. 

СТ. 2 ЗАКОНА 

 
 У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 
 

 

 

Понуђач ___________________________________________________________________ 

                                                          (навести назив понуђача) 

у поступку јавне набавке овердрафт кредита – позајмице по текућем рачуну, поштовао 

је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 

интелектуалне својине. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 


