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На основу чл. 55.став 1. тачка 2),  чл. 57. и 60. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник 
РС бр. 124/2012), Одлуке  Надзорног одбора о претходној  сагласности бр.268/2014-5 од
28.03.2014.  и Одлуке Дирeктора о кредитном задужењу бр.  268/2014-5/1 од  28.03.2014.
године и  Одлуке о покретању поступка јавне набавке ВВ 24/14 бр.1154од 28.11.2014.. 

 
ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта, 

објављује 

1.  П О З И В 
 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ВВ 24/14- ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ :

УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА  

  
 Позивамо Вас да доставите понуду за набавку услуга: 

УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА 
Предмет јавне набавке ВВ 24/14 су услуге: УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА   
 

редни
број

Назив и ознака из
општег речника

набавки 
Назив кредита

Укупан износ
кредитног
задужења 

1. 
66113000 – Услуге

одобравања кредита 
Краткорочни банкарски кредит 10.000.000,00 

Предмет јавне набавке детаљно је дефинисан кредитним захтевом. 
Понуде  се  припремају  и  подносе  у  свему  у  складу  са  законом,  конкурсном

документацијом и позивом. 
Понуде  се  достављају  на  српском  језику,  откуцане  или  исписане  штампаним

словима, оверене потписом и печатом овлашћеног понуђача на преузетим обрасцима са
ценом израженом у динарима. 

Право  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  ВВ  24/14  имају  сви  понуђачи  који
испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама односно конкурсном
документацијом наручиоца, уколико доставе доказе о испуњености услова сходно члану
77. Закона о јавним набавкама и осталих услова наведених у конкурсној документацији. 

Понуде са варијантама нису дозвољене.
Избор  најповољнијег  понуђача  биће  обављен  на  основу  критеријума „најнижа

понуђена цена“: укупна камата током отплате кредита, трошкови накнаде за пуштање
кредита у течај и остали трошкови који се односе на одобравање кредита и извршење
уговора о кредиту. 

У с итуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом кредита
предност ће имати понуђач који понуди повољнији рок пуштања кредита у течај, а који не
може бити дужи од 10 дана. 

Сви  заинтересовани  понуђачи  могу  бесплатно  преузети  конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки. 

Понуђачи своје понуде могу определити за једну или више партија у предмету јавне
набавке.                                                                                                                    3



 Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу
рока  за  подношење  понуда,  обавештење  о  изменама  и  допунама  конкурсне
документације, обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима
на питања понуђача и сл.) Наручилац ће благовремено објављивати на Порталу јавних
набавки. 

Наручилац  не  сноси  одговорност  уколико  понуђач  нема  сазнања  о  објављеним
документима на Порталу за јавне набавке из претходног става. 

Понуде  се  подносе  на  преузетим  обрасцима  из  конкурсне  документације  у
запечаћеној коверти са обавезном назнаком на предњој страни  

 
„Понуда по позиву ЈНВВ 24/14 – НЕ ОТВАРАТИ“ 

и могу се доставити лично или на адресу 
ЈП "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА" Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта 

 
У  случају  да  понуђач  поднесе  понуду  за  две  или  више  партија,  она  мора  бити

поднета  тако  да  се  може  оцењивати  за  сваку  партију  посебно,  односно  у  одвојеним
ковертама, а на коверти је потребно назначити за коју партију Понуђач подноси понуду. 

На полеђини коверте обавезно мора бити наведен назив, адреса и број телефона -
факса понуђача, као и име особе за контакт. 

Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања Позива на Порталу
јавних набавки –29.12.2014. године до 10.00 часова  

Уколико  рок  истиче  на  дан  који  је  нерадан  или  дан  државног  празника,  као
последњи дан наведеног рока сматраће се први следећи радни дан до 10.00 часова, а
благовременим ће се сматрати све понуде које у наведеном року стигну у управну зграду
наручиоца. 

Ја  вно отварање понуда извршиће се последњег дана рока за достављање понуда,
без  посебног  позива  понуђачима  -  29.12.2014.  године  до  10  часова  у  пословним
просторијама ЈП "Национални парк Тара" Бајина Башта , Миленка Топаловића 3. 

Овлашћени представници понућача, који присуствују отварању понуда дужни су да
приликом  јавног  отварања  понуда  доставе  пуномоћје  или  други  доказ  о  својству
заступника. Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно
је да се као такав легитимише путем извода из АПР-а и личних докумената 
(лична карта, пасош, возачка дозвола и др.)  

Неблаговремене, незапечаћене и некомплетне понуде неће бити разматране и по
окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу са назнаком да је иста
поднета неблаговремено, незапечаћено и/или некомплетно. 

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од  3 (три)  дана од дана јавног
отварања понуда. 

Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу
тражити писаним путем, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда тако
што ће захтев доставити на број факса 031/863-644 или на адресу наручиоца са назнаком
„За набавку број ВВ 24/14“ као и електронским путем на е-mail office  @  nptara.rs са истом
назнаком. 

Наручилац ће заинтересованом лицу за додатним информацијама и објашњењима
у вези са припремањем понуде, послати одговор у року од 3 дана од пријема захтева у
писаном облику, и исти одговор објавити на Порталу јавних набавки, ради увида осталих
заинтересованих лица у послати одговор. 
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

1. Назив наручиоца ЈП “Национални парк Тара“ Бајина Башта 

2. Адреса  наручиоца Миленка Топаловића 3, Бајина Башта

3. Текући рачун 205-4949-82; 160-119628-92 

4. Матични број 07360355

5. ПИБ 100760669

6. Телефон 031/863-644

7. Факс 031/863-644

8. E-mail danica.karaklic@nptara.rs

9. Овлашћено лице (потписник 
уговора) Директор др Бобан Томић

10
. 

Особа за контакт Даница Караклић
031/863-644 064/84-75-205

 

За предметну јавну набавку се  спроводи  отворени поступак  велике вредности,  ради

закључења уговора о јавној набавци 

 
Предмет јавне набавке бр.ВВ 24/14 су услуге– Услуге одобравања кредита. 
 
Лица за контакт: 

Даница Караклић, помоћник директора Е - mail адреса: danica.karaklic@nptara.rs
   

3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

 Предмет јавне набавке бр.ВВ 24/14 су услуге :  УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА 

 Партије 

 Јавна набавка ВВ 24/14 - УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА 

 КРАТКОРОЧНИ БАНКАРСКИ КРЕДИТ 

          - Ознака из општег речника набавки 66113000 – Услуге одобравања кредита 

         - Вредност кредита -10.000.000,00 РСД без камате, трошкова накнаде за пуштање

кредита у течај и осталих трошкова 
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4. КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ 
 

Молимо да нам доставите понуду на основу следећих података: 

Подаци о наручиоцу: 

ЈП "Национални парк Тара",  

Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта,  

МАТ.БР. 07360355, ПИБ 100760669

Правни основ задуживања 
Одлука Надзорног одбора о претходној сагласности 
бр.268/2014-5 Одлука Директора о кредитном задужењу 
бр. 268/2014-5/1 

Подаци  о  крајњем
кориснику кредита 

ЈП "Национални парк Тара", Миленка Топаловића 3, 31250
Бајина Башта,  МАТ.БР. 07360355, ПИБ 100760669

Подаци о намени кредита кредит за одржавање текуће ликвидности 

Рок коришћења кредита 
до истека 12 месеци рачунајући од датума потписивања 
уговора 

План повлачења кредита  по потписивању уговора 

Износ кредита у РСД: 
10.000.000,00 динара без камате, трошкова накнаде за 
пуштање кредита у течај и осталих трошкова 

Динамика отплате кредита 
 у 12 једнаких месечних рата, камата се обрачунава и 
плаћа месечно по уговореној каматној стопи 

Инструменти обезбеђења 
кредита  

Соло  менице  са  меничним  овлашћењем  и  овлашћење
директног задужења, без додатних средстава обезбеђења 

Износ каматне стопе: по пословној политици банке - понуђача 

Износ трошкова накнаде за 
пуштање кредита у течај и 
др. трошкова: 

по пословној политици банке - понуђача 

Врста кредита: краткорочни банкарски кредит 

Други елементи кредита: без валутне клаузуле, без обавезе полагања депозита 

Образложење кредитног 
захтева: 

Одржавање текуће ликвидности 

Обавезе банке 
Редовно извештавање наручиоца о свим променама на 
рачуну кредита и обавезама по кредиту 
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5. ПОДАЦИ О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА 

Пословно име и седиште
Јавно предузеће “Национални парк Тара” 
 Ул. Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта

Име  и  адреса
овлашћеног  лица  и
овлашћења у промету 

Бобан Томић, доктор комуниколигије

Милана Обреновића 106, 31250 Бајина Башта 

Директор предузећа, неограничена овлашћења у правном 
промету 

Акт о оснивању Статут и оснивачки акт у прилогу 
Матични број 07360355
ПИБ 100760669

Подаци о унутрашњој 
организацији 

a) органи предузећа:  -Надзорни одбор 
                                      -Директор 

b) организациона шема предузећа 
Основна делатност 9103 

Капитал предузећа 

државни капитал.......................................7.937.322.669,94 
законске резерве............................................56.612.427,64 
остали капитал ..............................................12.349.633,25
ревалоризоване резерве.................................6.057.038,24 
нераспоређена добит......................................3.415.216,66 

Преглед имовине 

грађевински објекти....................................190.127.734,53
инвестиционе некретнине ...........................16.464.628,40
постројења и опрема....................................29.358.531,24    
инвестиције у току и остало...........................7.345.915,70
шуме ........................................................7.828.297.121,72
земљиште......................................................15.812.475,30
укупно некретнине и опрема..............8.087.406.406.,89

Политика цена услуга 

Цене дрвних сортимената и других услуга које пружа 
ЈП"Национални парк Тара" Бајина Башта, последњих година 
деле судбину других националних паркова и шумских 
газдинстава. Сагласно политици цена коју води Влада 
Републике Србије , оне су прилагођене антиинфлаторној 
политици и заштити стандарда грађана. Евентуалне 
корекције могуће су само уз претходну сагласност Владе РС.

Прилози 

-Акт о регистрацији 
-Оверени потписи лица овлашћених за заступање 
-Оснивачки акт 
-Статут 
-Организациона шема предузећа 
-Финансијски извештај за 2012 и2013. годину 
 -Мишљење овлашћеног ревизора за 2012.годину 
-Закључни лист 31.12.2013. године
-Одлука Надзорног одбора о претходној сагласности 
бр.268/2014-5 
-Одлука Директора о кредитном задужењу бр.268/2014-5/1 
-Спецификација потраживања од купаца, спецификација 
обавеза према добављачима и спецификација примељених и
датих аванса на дан 31.12.2013. године
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6. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 
76.ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПРАВНА ЛИЦА  
 
Уз  понуду,  заинтересована  правна  лица,  као  понуђачи  треба  да  доставе  и  доказе  о
испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке и то:  
 
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  

        -Понуђач доставља - Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод 

из регистра надлежног Привредног суда.  

 
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 
даванја мита, кривично дело преваре  

   -  Понуђач доставља -  Извод из казнене евиденције, односно уверења 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 преваре, 

   -  Уверење Вишег суда у Београду – Посебног одељења за кривична дела организованог

криминала 

     -  Извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова којим се потврђује 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.  

Уколико  понуђач  има више законских  заступника  дужан је  да  достави  доказ  за
сваког од њих. 

Потврда (уверење) не може бити старија од два месеца пре отварања понуда.  
 
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношења понуда.  

      - Понуђач доставља - Потврду Привредног и Прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављана делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог 
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  
Потврда (уверење) мора бити издата након објављивања позива за подношење 
понуда.  
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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.  

     - Понуђач доставља - уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да

је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода (2 потврде - уверења):  

     - Потвдра (уверење) Републичке пореске Управе,  
     - Потврда (уверење) Пореске управе јединице локалне самоуправе  

Потврда (уверење) не може бити старија од два месеца пре отварања понуда.  
 
5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне

набаке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима.  

        -  Понуђач доставља - важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од
стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом прописом
–дозволу Народне банке Србије.  

 
6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине
(чл. 75. ст. 2. Закона). 

         -  Понуђач доставља - Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац бр.9). 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.  

 
НАПОМЕНА:  

-  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.  
 
-  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. 
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Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не
морају да доставе доказ из чл.  75. с т. 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  понуђач  има  седиште  у  другој  држави,  наручилац  може  да  провери  да  ли  су
документи  којима  понуђач  доказује  испуњеност  тражених  услова  издатих  од  стране
надлежних органа те државе. 
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 о испуњености услова,
понуђач  може,  уместо  доказа,  приложити  своју  писану   изјаву,  дату  под  кривичним и
материјалним  одговорношћу  оверену  пред  судским  или  управним  органом,  јавним
бележником или другим надлежним органом те државе 
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7. УПУТСТВО ЗА САЧИЊАВАЊЕ ПОНУДЕ 
 
 

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о
јавној набавци услуга. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће
у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном
документацијом. 
 
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:  ЈП "Национални парк Тара" Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина
Башта,  са  назнаком:  ,,Понуда  за  јавну  набавку услуга –  УСЛУГЕ  ОДОБРАВАЊА
КРЕДИТА, ЈНВВ бр.24/14- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до ____________ године до 10.00 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. 
 
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.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈП “Национални парк Тара”
Бајина Башта, Миленка Топаловића 3, 31250 Бајина Башта,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуге: УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА, ЈНВВ бр
24/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуге: УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА, ЈНВВ бр
24/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или                                                                                11



„Опозив понуде за јавну набавку услуге: УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА, ЈНВВ бр
24/14 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге: УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА,
ЈНВВ бр 24/14- 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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси
понуду самостално, или као заједничку понуду, или поднос и понуду с а подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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 конкурсној документацији, 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. 
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, 
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    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
конкурсној  документацији,  у  складу са Упутством како се доказује  испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 
8.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК,  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
Захтев у погледу рока извршења услуге,односно пуштања кредита у течај Рок
извршења услуге не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора. 
 Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
  
Други захтеви  
 

    Укупан  износ  камате,  трошкова  накнаде  за  пуштање  кредита  у  течај  и  осталих
трошкова  кредита  које  Наручилац  треба  да  плати,  морају  бити  наведени
појединачно  по  врстама.  За  све  ове  податке  Понуђач  мора  навести  висину
тј.апсолутни износ у време давања понуде уз назнаку да су фиксни. 

    Укупна  цена  кредита  представља  укупне  обавезе  Наручиоца  по  основу  камате,
трошкова  накнаде  за  пуштање  кредита  у  течај  и  осталих  трошкова,  до  коначне
отплате кредита.  

    Нису дозвољени следећи трошкови : 
1. накнада за превремену отплату кредита, 
2. накнада за мониторинг 
3. накнада за неискоришћена средства у периоду расположивости 

 КРАТКОРОЧНИ БАНКАРСКИ КРЕДИТ  
-  начин отплате главнице: отплата на 12 једнаких месечних рата, по истеку месеца

за претходни месец 
- камата се обрачунава и плаћа месечно по уговореној каматној стопи 
-  трошкови накнаде за пуштање кредита у течај се  плаћају приликом повлачења

средстава 
- остали трошкови плаћају се по закључењу уговора 
-  обрачун укупних обавеза по кредиту мора бити документован  планом отплате

кредита, који понуђач приложе уз Образац понуде (Образац бр.1 стр.4) 
 

Средство обезбеђења за уредну отплату кредита  
Наручилац  се  обавезује  да,  након  потписивања  уговора,  изабраном  Понуђачу  преда
бланко соло менице за сваку партију посебно и посебна менична овлашћења за сваку
меницу посебно, које се могу наплатити до износа доспеле неплаћене обавезе у складу
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 са  планом  отплате.  Изабрани  понуђач  је  у  обавези  да  изврши  повраћај  меница  са
меничним овлашћењима наручиоца у року од 3 (три) дана од дана извршења плаћања
доспеле обавезе на име чијег обезбеђења је издата. 
 Наручилац се обавезује  да,  након потписивања уговора,  изабраном понуђачу достави
овлашћење директног задужења. 
 
Понуђач у  својој  понуди,  као средство финансијског  обезбеђења за  уредно измирење
обавеза по уговору, не може од Наручиоца захтевати друга средства осим наведених у
кредитном захтеву. 
 
9.ВРСТА  КРИТЕРИЈУМА  ЗА  ДОДЕЛУ  УГОВОРА,  ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА  НА
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР  

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  „Најнижа понуђена
цена“.  Оцењивање и рангирање понуда вршиће се на основу критеријума: збир укупне
камате током отплате кредита, трошкова накнаде за пуштање кредита у течај и осталих
трошкова који се односе на одобравање кредита и извршење уговора о кредиту. 
 ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМ у смислу чл.84 став 4 Закона о јавним набавкама који ће бити
примењен у случају да две или више понуда имају једнаку цену кредита  

 предност ће имати понуђач чија понуда има повољнији рок пуштања кредита у течај
који не може бити дужи од 10 дана 

 
10.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима 
 
11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА КОЈА СЕ ДОСТАВЉАЈУ УЗ ПОНУДУ 
 
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ:  
Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично
овлашћење – писмо,  са  назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде.  Уз
меницу  мора  бити  достављена  копија  картона  депонованих  потписа  који  је  издат  од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења
менице је у складу са роком важења понуде. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: 

          понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду;  
          понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

         понуђач  не  буде  извршавао  своје  уговорне  обавезе  у  роковима  и  на  начин
предвиђен уговором 
Наручилац ће вратити  менице понуђачима са којима није  закључен уговор,  одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
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 12.МОДЕЛ УГОВОРА 
 
Понуђач  уз  понуду  мора  да  достави  модел  уговора  о  кредиту,  израђен  у  складу  са
понудом,  Кредитном  захтевом  Наручиоца  и  осталом  конкурсном  документацијом,
потписан,  оверен печатом,  а на свакој  страни парафиран од стране овлашћеног лица
Понуђача. 
Модел уговора мора да садржи клаузулу која гласи “сви кредитни услови наведени у
овом уговору су фиксни и неће се мењати до коначне реализације уговора са ЈП
“Национални парк Тара” Бајина Башта и неће се накнадно оптеретити са новим
трошковима који нису специфицирани у овом уговору, а у складу са понудом”. 
  
 

13.ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА  ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано  лице  може,  у  писаном  облику  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.  
Додатне  информације  или  појашњења упућују  се  са  напоменом  „Захтев  за  додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНВВ бр 24/14 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека
рока за  подношење понуда,  дужан је  да продужи рок  за  подношење понуда  и  објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење  додатних  информација  или  појашњења  у  вези  са  припремањем  понуде
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20.
Закона. 
 
14.  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.
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15. 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. 
  
16. 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 danica.karaklic@nptara.rs, факсом на број  031/863-644 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
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.                      16



17. 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.  
 
Понуда се сматра исправном и потпуном ако понуђач: a)
Докаже испуњеност обавезних услова за учешће; 
б) Приложи попуњене обрасце: 

 Образац 1 стр.1: «Подаци о понуђачу»; 

 Образац 1 стр.2: «Подаци о подизвођачу»; 

 Образац 1 стр.3: «Подаци о учеснику у заједничкој понуди»; 

в) Приложи попуњене, потписане и печатом оверене обрасце: 

    Образац  1  стр.4:  «Понуда  за  јавну  набавку  са  обрасцом  структуре  цене»  са
прилогом “План отплате кредита” 

    Образац  2:  «Образац  за  оцену  испуњености  услова  понуђача  и  члана  групе
понуђача / подизвођача« 

    Образац 3: «Изјава о подношењу заједничке понуде« 

    Образац 4: «Изјава о прихватању услова« 

    Образац 5: «Образац трошкова припремања понуде»; 

    Образац 6: «Изјава о независној понуди »; 

    Образац 7: «Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 Закона »; 
г)  Приложи  попуњен,  потписан  и  печатом  оверен  модел  уговора  о  кредиту  у
складу са пословном политиком понуђача и подацима из понуде: 

      Понуђач ће доставити свој модел уговора. 
 

Уколико понуђач не достави све горе наведене обрасце и модел уговора, понуда ће
се сматрати неисправном. 
 
Напомена  : 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,  група понуђача може да се определи да
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног  понуђача из групе који ће
потписивати  и  печатом   оверавати  обрасце  дате  у  конкурсној  документацији,  изузев
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном 
одговорношћу (Образац 8 и Образац 9), који морају бити потписан 

и  оверени  печатом  од  стране  сваког  понуђача  из  групе  понуђача.  У  с  лучају  да  с  е
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у
конкурсној  документацији  (Образац  8  и  Образац  9),  наведено  треба  дефинисати
споразумом  којим  се  понуђачи  из  групе  међусобно  и  према  наручиоцу  обавезују  на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81.
Закона 
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Образац 1 стр.1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВВ 24/14- УСЛУГЕ
ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА 

 КРАТКОРОЧНИ БАНКАРСКИ КРЕДИТ 
 

Понуда  бр  ________________  од  __________________  за  јавну  набавку  –  УСЛУГЕ
ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА,  Партија  1:Краткорочни банкарски  кредит,   ЈНВВ
број 24/14  
 1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони 
број понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде  и  уписати податке о  подизвођачу,
уколико  се  понуда  подноси  са  подизвођачем,  односно  податке  о  свим  учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача                                18



Образац 1 стр.2 
 
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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 Образац 1 стр. 3 
 
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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 Образац 1 стр. 4 
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВВ 24/14 - УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА 

КРЕДИТА СА ОБРАСЦОМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

 КРАТКОРОЧНИ БАНКАРСКИ КРЕДИТ 
 

Предмет ЈН 
Износ

кредита 

Укупан
износ на 

име камате
изражен у
динарима 

Трошкови
накнаде

за 

пуштање 
кредита у

течај 
изражени 

у 
динарима

Остали
трошкови
кредита 

изражени 
у 

динарима 

Укупно цена
кредита у
динарима 

1 2 3 4 5  6 (3+4+5) 
Краткорочн
и банкарски

кредит 
10.000.000,00     

 Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

     - у колони 3. уписати укупан износ камате за период од 12 месеци 
     - у колони 4. уписати укупан износ трошкова накнаде за пуштање кредита у течај  

     - у колони 5. уписати укупне остале трошкове кредита  
     - у колони 6 уписати укупну цену кредита (камата, трошкови накнаде за пуштање кредита

у течај и остали трошкови)  
 
Укупна цена кредита  

(камата, трошкови накнаде 

за пуштање кредита у течај, остали трошкови) 

 
 

 
Рок важења понуде 

 
(не може бити краћи од 60 дана) 

 

 
Рок пуштања кредита у течај 
 

(не може бити дужи од 10 дана) 

 

  
ПРИЛОГ: ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА 

 
        _______________________

           Место
                                          МП

           _____________________                                      _________________________

                     Датум                                                                (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 2 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА 
 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца упознати смо са 
свим условима Наручиоца и са тим у вези прилажемо следеће доказе и обрасце о 
испуњености услова: 
 

Документ Прилог уз понуду 

Интернет адреса са које
се документ мође 
преузети у случају

недостављања 

Извод из АПРа односно извод 
из регистра надлежног органа     да                       не  

Оснивачки акт понуђача који 
има форму Одлуке о оснивању
или Уговора о оснивању 

    да                       не  

Потврда надлежног органа 
којом доказује да му није 
изречена правноснађна судска 
или управна мера забране 
обављања делатности која је 
предмет јавне набвке 

    да                       не  

Потврда надлежног пореског 
органа да је понуђач измирио 
доспеле порезе и друге јавне 
дажбине 

    да                       не  

Потврда надлежног органа да 
понуђач и његов законски 
заступник није осуђиван за 
неко од кривичних дела 

    да                       не  

 _______________________
           Место

                                          МП

    _____________________                                         _________________________

          Датум                                           (потпис овлашћеног лица)  
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Образац 3 
 

________________________ ______________________ _______________________ 
(назив понуђача) (назив понуђача) (назив понуђача) 

   
________________________ ______________________ _______________________ 

(седиште и адреса) (седиште и адреса) (седиште и адреса) 
  
 

ИЗЈАВА О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 
 

У поступку јавне набавке бр.  ВВ 24/14 – УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА, изјављујемо

да заједно подносимо понуду  

 
 
 
Место и датум: 

_________________ _________________ 

 

 
 
(м.п.) 

______________________________ 

(одговорно лице понуђача) 

 
 
(м.п.) 

______________________________ 

(одговорно лице понуђача) 

 
 
(м.п.) 

______________________________ 

(одговорно лице понуђача) 

 
 
 
 
Напомена:  
Образац попуњавати за сваку партију посебно. Копирати у довољном броју примерака 
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Образац 4 



 

И З Ј А В А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Изјављујем  да  као  понуђач  у  потпуности  прихватам  све  услове  из  позива  и
конкурсне документације  ЈП “Национални парк Тара”  Бајина Башта,  за набавку услуга:
УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА у поступку јавне набавке ВВ 24/14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  _______________________

           Место
                                          МП

   _____________________                                      _________________________

                Датум                                                                (потпис овлашћеног лица) 
 
 
  
 
  
Напомена:  
Образац попуњавати за сваку партију посебно. Копирати у довољном броју примерака 

24



Образац 5 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

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

[навести  назив  понуђача],  доставља укупан  износ  и  структуру трошкова  припремања

понуде, како следи у табели: 

 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

 

  

  _______________________

           Место
                                          МП

 _____________________                                      _________________________

               Датум                                                     (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 6 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) даје:  

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку
јавне набавке услуга: УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА, ВВ 24/14, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 
  
_________________________   

Место   

 МП  
_________________________ _________________________ 

Датум  (потпис овлашћеног лица) 
 

 
 
Напомена 

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

овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена  печатом.  Образац

попуњавати за сваку партију посебно ( копирати у довољном броју примерака) 
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Образац 7 

 
 

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_________________________________________ у  поступку  јавне  набавке

услуга:  УСЛУГЕ  ОДОБРАВАЊА  КРЕДИТА, ВВ 24/14,  поштовао  је  обавезе  које

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,

заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

_________________________   
Место   

 МП  
_________________________ _________________________ 

Датум  (потпис овлашћеног лица) 
 
 
 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране  овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе  понуђача  и  оверена  печатом.
Образац попуњавати за сваку партију посебно( копирати у довољном броју примерака) 
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