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

тексту: Закон), члана. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

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

29/2013), Правилника о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини 

документације о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке кредита као 

финансијске услуге („Службени гласник РС“, бр. 91/09), Одлуке Надзорног одбора број 

1461/4 од 05.08.2014. године, Сагласности Владе АП Војводине од 13.08.2014. године,  

Одлуке о покретању поступка јавне набавке број ЈНВ-2/01-2014-1435-2 од 13.08.2014. 

године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број ЈНВ-2/01-2014-1435-3 од 

13.08.2014. године, припремљена је: 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку јавне набавке услуге одобравања краткорочног кредита 

 

Јавна набавка  бр: ЈНВ-2/01-2014 

Деловодни број: 1435  
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад,  

Железничка 6/3,   

матични број:08068313,  

ПИБ:100482355 

Интернет страница:www.zavurbvo.rs. 

Контакт: e-mail: zavurbvo@gmail.com  

      број факса: 021/529-361  

              Контакт особа:Љубица Розић, дипл.инж.агроек.  

 

2. Врста поступка јавне набавке 

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

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

3. Циљ поступка:  

Набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка.  

 

5. Партије 

Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

 

6. Електронска лицитација 

У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација. 

 

7. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: за општа питања- Љубица Розић, дипл.инж.агроек.; e-mail: 

zavurbvo@gmail.com 

 

 

2)   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр: ЈНВ-2/01-2014-1435 је набавка услуге одобравања краткорочног 

кредита за потребе предфинансирања међународног пројекта из ИПА програма 

прекограничне сарадње Мађарска-Србија („Пројекат рехабилитације прекограничног путног 

правца Тисасигет-Ђала“). 

 

2. Ознака из општег речника набавке 

66113000 - Услуге одобравања кредита 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.zavurbvo.rs/
mailto:zavurbvo@gmail.com
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3) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

јавне набавке 

Ред. 

број 

3.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 

2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

време објављивања позива за подношење понуда; 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке Напомена: Сходно одредбама члана 18. Закона о 

банкама („Сл. Гласник РС“, бр. 107/2005 и 91/2010), Народна Банка Србије 

издаје дозволу за рад банке. 

6. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

3.1.2. ДОДАТНИ  УСЛОВИ 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

7. Финансијски капацитет 

Под довољним финансијским капацитетом наручилац подразумева да понуђач 

у последње три обрачунске године (за 2011., 2012. и 2013. годину) није 

остварио губитак у пословању. 

 

3.2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у 

поступку јавне набавке 

Ред. 

број 

3.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 

2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

време објављивања позива за подношење понуда; 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
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прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом само за онај део предмета набавке који извршава. 

6. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу.  

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу 

дужан је да наведе 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. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача 

буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

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

утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 

услова: подтачке 1), 2), 3), 4), 5) и 6). 

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

односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

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

преко тог подизвођача. 

3.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА у складу 

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

Ред. 

број 

3.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 

2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

време објављивања позива за подношење понуда; 

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

5. има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом само за онај део предмета набавке који извршава 

6. да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
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Понуду може поднети група понуђача.  

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И 

УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, 

подтачке 1), 2), 3), 4), 5) и 6) а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из 

оправданих разлога не одреди другачије. 

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

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду    

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

 3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

 4) понуђачу који ће издати рачун; 

 5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

 6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 

3.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Ред. 

број 

3.4.1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

1. ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

Доказ за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно из одговарајућег регистра; 

Доказ за физичка лица:/ 

Орган надлежан за издавање: 

- Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике) 

- Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други 

орган) 

2. Потврда надлежног суда или надлежне полицијске управе да понуђач 

и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре 
Напомена: 

 не може бити старија од два месеца пре отварања понуда 

 уколико понуђач има више заступника дужан је да потврду достави за сваког 
законског заступника 

Доказ за правно  лице:  

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 преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
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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. 

Доказ за предузетнике:  

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 за 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). 

Орган надлежан за издавање: 

 за правна лица: 

- извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем подручју 

је седиште домаћег правног лица односно седиште представништва или 

огранка другог правног лица 

- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 

Вишег суда у Београду  

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-

lica.html 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за 

законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења али и 

према месту пребивалишта) 

 

 за предузетника/физичка лица  

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (захтев 

се може поднети према месту рођења али и према месту пребивалишта) 

3. Потврда надлежног суда или надлежног органа за регистрацију 

привредних субјеката да понуђачу  није изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за 

подношење понуда 

Доказ за правно  лице:  

- Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 

обављања делатности, или  

- потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности 

 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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Доказ за предузетнике:  

- Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности или  

- потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није 

регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране 

обављања делатности; 

Доказ за физичко лице:  

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова; 

Орган надлежан за издавање: 

- Привредни суд према седишту правног лица, 

- Прекршајни суд према седишту правног лица, односно 

предузетника/физичког лица или 

- Агенција за привредне регистре за правна лица и предузетнике 

4. Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно 

социјално осигурање да је понуђач измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; (и 

потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку 

приватизације) 
Напомена: 
Потврде не могу бити старије од два месеца од отварања понуда 

Доказ за правно  лице:  

- Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

- уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

Доказ за предузетнике:  

- 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; 

Доказ за физичко лице: 

- 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; 

Орган надлежан за издавање: 

- Република Србија-Министарство финансија-Пореска управа-Регионални 

центар__________________________ Филијала/експозитура______________ 

према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према 

пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање 

и наплату одређене вредности јавног прихода, 

- Град, оносно општина-градска, односно општинска пореска управа према 

месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према 

пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање 

и наплату одређене врсте јавног прихода. 
Напомена: 
Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за 
одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других 
органа/организација/установа, понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе 
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приложи и потврде осталих органа/организација/установа. 

5. Дозвола за рад издата од стране Народне банке Србије 
Напомена: Сходно одредбама члана 18. Закона о банкама („Сл. гласник РС“, 
бр.107/2005 и 91/2010), Народна Банка Србије издаје дозволу за рад банке. 

6. Образац изјаве којом се доказује да је понуђач поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује 

да је ималац права интелектуалне својине 

(Потписан и оверен Образац изјаве (Образац бр. 8,9, 10 и 11 у 

зависности како се подноси понуда) 

 3.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

7. Финансијски капацитет 

- Под довољним финансијским капацитетом наручилац подразумева да 

понуђач у последње три обрачунске године (за 2011., 2012. и 2013. годину) 

није остварио губитак у пословању. 

- Доказ за правно  лице/предузетнике: 

 - Извештај о рачуноводственом и финансијском стању - Биланс успеха и 

Биланс стања на прописаном обрасцу  односно извештај овлашћеног ревизора 

у случајевима где је то законом прописано, за последње три обрачунске 

године (за 2011., 2012. и 2013. годину), односно, ако је привредно друштво 

регистровано касније, онда за период од регистрације. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача, 

чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, 

да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. 

Уколико понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију 

тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно 

доступни. 

Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, уписан у регистар 

понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 

услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни. 

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. 
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4)   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА  

 

Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити на српском језику.  

 

2. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 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 следећи начин: 

Са предње стране читко написати: 

 

ЈП "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад,  

Железничка 6/3 

21 000 Нови Сад 

са видљивом назнаком: 

 

,,НЕ ОТВАРАТИ – понуда за јавну набавку услуге одобравања краткорочног 

кредита– број:ЈНВ-2/01-2014-1435” 

 

На задњој страни читко написати: 

 Назив и адреса Понуђача 

 Телефон и факс Понуђача 

 Име и презиме одговорног лица за контакт 

 

Рокови у поступку јавне набавке теку од датума објављивања позива на Порталу јавних 

набавки. Рачунање рока се врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од 

дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Почетак и ток 

рокова не спречавају недеље и дани државних празника. Ако последњи дан рока пада у 

недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када Наручилац не ради, рок 

истиче првог наредног радног дана.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до рока који је 

одређен у позиву за подношење понуде, односно до 15.09.2014.године 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.  

Начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који 

морају бити њихов саставни део: сви обрасци морају бити попуњени са траженим подацима. 

Образац мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом 

понуђача. 

Уколико понуђач наступа са групом понуђача (заједничка понуда), попуњавaње, 

потписивање и овера образаца у конкурсној документацији врши се у складу са споразумом 

којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који је саставни део заједничке понуде.  
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Уколико понуђач наступа са подизвођачем, попуњавање, потписивање и оверу образасца у 

конкурсној документацији врши понуђач.  

 

3. САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 

Понуда мора да садржи:  

 

1. Доказе о испуњености услова из члана 77. ЗЈН, наведене у Упутству како се 

доказује испуњеност услова из члана 75. Закона; 

2. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде;  

3. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене;  

4. Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припремања понуде. 

Достављање овог обрасца није обавезно. Сходно одредбама члана 88. ЗЈН понуђач 

може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 

Трошкове припремања 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 обаезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди.  

5. Печатом оверен и потписан Образац Изјава о независној понуди;  

6. Попуњен, печатом оверен и потписан образац - Подаци о подизвођачу, уколико 

понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу; 

7. Попуњен, печатом оверен и потписан образац - Подаци о понуђачу који је учесник у 

заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача;  

8. Попуњен, печатом оверен и потписан образац - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ 

ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА  

9. План отплате кредита са обрачуном ефективне каматне стопе на годишњем нивоу на 

дан објављивања позива за прикупљање понуда;  

10. Предлог уговора о краткорочном кредиту за ликвидност у виду дозвољеног 

прекорачења по текућем рачуну. 

 

4. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 

 

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.  

 

5. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

 

6. 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 "Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад,  

Железничка 6/3 

21 000 Нови Сад 

са видљивом назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку услуге одобравања краткорочног кредита, број ЈНВ-2/01-

2014-1435-НЕ ОТВАРАТИ” или 

 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге одобравања краткорочног кредита, број ЈНВ-2/01-

2014-1435-НЕ ОТВАРАТИ”  или 

 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге одобравања краткорочног кредита, број ЈНВ-2/01-

2014-1435-НЕ ОТВАРАТИ” или 

 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге одобравања краткорочног кредита, број 

ЈНВ-2/01-2014-1435-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. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

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

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

 

Понуда са подизвођачем  

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење предметне набавке, делимично 

поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне вредности набавке које ће поверити 

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

извршити преко подизвођача.  

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извшрење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача 

буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  

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

утврђивања испуњености услова.  

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из 

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

тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач је дужан да у посебној Изјави наведе податке о подизвођачу и делу набавке који 

му поверава.  

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, а у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора наручилац претрепео знатну штету.  

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако 

то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца.  

Све обрасце у понуди и уговор са наручиоцем, без обзира на број подизвођача, попуњава, 

оверава и потписује понуђач.  

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

односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Заједничка понуда  

 

Понуду може поднети група понуђача.  
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Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тачка 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове (услове у погледу финансијског) понуђачи из групе 

испуњавају заједно.  

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

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

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

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: члану 

групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуди и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем, понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено плаћање и обавезама 

сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  

 

8. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ 

ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

 Прихватају се понуде са непроменљивом каматном стопом. Номиналну каматну стопу 

исказати на годишњем нивоу. Уколико се номинална каматна стопа формира на бази 

неке референтне каматне стопе, за обрачун употребити референтну каматну стопу по 

средњем курсу НБС која је формирана на дан објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу Управе за јавне набавке. 

 Обрачун камате да се врши на месечном нивоу за дане коришћења кредита. 

 Обрачун камате врши се месечно и о року доспећа. Камата се обрачунава месечно 

применом пропорционалне методе на бази стварног броја дана у месецу кроз број 

дана у години. 

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

току одобравања и реализације уговора о кредиту (једнократно приликом 

одобравања кредита и у току коришћења и отплате кредита) морају бити наведени 

појединачно по врстама са стопом која се користи за њихов обрачун. За све ове 

податке Понуђач мора навести висину тј. апсолутан износ у време давања понуде уз 

назнаку да ли су променљиви и ако јесу мора навести шта утиче на њихову промену. 

 Ефективна каматна стопа представља цену понуђеног кредита. Обрачун ефективне 

каматне стопе (ЕКС) мора бити документован планом отплате кредита, који је 

приложен уз образац понуде. Понуђачи су обавезни да кроз обрачун ЕКС искажу: 

- висину номиналне каматне стопе на кредит; 

- износ накнада и трошкова које обрачунавају у поступку одобравања    

  кредита; 

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

  обрачунавају у току реализације уговора о кредиту. 

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

Наручиоца, након потписивања уговора. Наручилац у кредитном захтеву је 

дефинисао да то буде одмах након потписивања уговора.  

 Захтев за повлачење кредита Наручилац може послати Понуђачу факсом, мејлом или 

у другом писаном облику. 

 Инструменти обезбеђења кредита: Меницe са меничним овлашћењима и овлашћења 

 директног задужења. 

 Динамика отплате кредита: корисник кредита ће трошкове обраде кредита исплатити 

понуђачу приликом повлачења кредита, а камату по примљеном обрачуну од 

понуђача плаћа месечно. 

 Рок отплате кредита: крајњи рок за измирење свих обавеза по основу кредитног 

задужења је 12 месеци од дана одобравања кредита, с тим да Наручилац задржава 

право на превремену отплату кредита. 

 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 
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дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 

 

9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Кредит мора бити у динарима, без валутне калузуле.  

 

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 надлежног 

за финансије.  

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

и у министарству надлежном за послове заштите животне средине.  

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

надлежном за рад.  

 

11. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

У предметној набавци Наручилац не захтева финансијско обезбеђење.  

 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде Понуђачи могу добити у 

писаном облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 

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

писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, сходно члану 20. 

Закона о јавним набавкама. 

Захтеве за додатна објашњења у писаном облику слати на адресу:  

ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД 

21 000 НОВИ САД 

ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III, 

Еmail:zavurbvo@gmail.com; факс број: 021/529-361 

уз напомену „ Објашњења за набавку услуге одобравања краткорочног кредита 

Број набавке:ЈНВ-2/01-2014-1435 

У том случају Наручилац ће у најкраћем року, а најкасније у року од 5 наредна дана од 

дана пријема истих, писмено одговорити свим потенцијалним Понуђачима којима је упућен 

позив за достављање понуда.  

Додатна појашњења Наручилац ће истовремено објавити и на Портал Управе за јавне 

набавке и на веб страници Наручиоца. Сва додатна појашњења су саставни део Конкурсне 

документације. 

 

 

13. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке 

после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може 

поднети писмени захтев наручиоцу.  

Наручилац је дужан да лицу из става 1. ове тачке, омогући увид у документацију и 

копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од 

дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.  
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ 

 

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

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

понуђача односно његовор подизвођача.  

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 

значаја за примену елемената критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се 

понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 

прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.  

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

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике 

између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи 

са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

15. НEГATИВНE РEФEРEНЦE 

 

Сходно oдрeдбaмa чланa 82. ЗJН, Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је 

понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке: 

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН: 

- учинио повреду конкуренције;  

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

14 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама које су се 

односиле на добра која су предмет ове набавке, за период од претходне три године.  

 

Доказ из претходног става ове тачке може бити:  

 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ (правоснажна судска одлука или 

коначна одлука другог надлежног органа) који се односи на поступак који је спровео или 

уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

 

 

16. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.  
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17. 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 исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача, који је дао понуду са краћим роком за одобравање краткорочног 

кредита.  

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаве дате под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је  он и његов подизвођач (уколико ангажује подизвођача), 

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 бр. 1, Образац бр. 2 Образац бр. 3, Образац бр. 4) 

 

19. 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. 

 

20. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

Наручилац ће Одлуку о избору најповољније понуде донети у року који не може бити дужи 

од 5 дана од дана јавног отварања понуда тј. у року од 10 дана од дана јавног отварања 

понуда у нарочито оправданиим случајевима као што је обимност или сложеност понуда.  

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са Законом.  

 

21. ОБУСТАВА ПОСТУПКА НАБАВКЕ 

 

Наручилац задржава право да поступак набавке обустави у складу са чланом 109. ЗЈН.  

 

22. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

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:zavurbvo@gmail.com; 

факсом на број: 021/529-361 или поштом на адресу: 

ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ", НОВИ САД 

21 000 НОВИ САД 

ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III, 

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 3 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 5 

дана од дана пријема одлуке.  
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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 од 

40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке: ЈНМВ 3-6/2014, корисник: Буџет 

Републике Србије).  

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

набавкама. 

 

23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

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

5 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона 

о јавним набавкама.  

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 о јавним набавкама. 

 

Измена уговора о јавној набавци  

 

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене или 

других битних елемената уговора само из објективних разлога који нису постојали у 

моменту закључења уговора и на које уговорне стране нису могле утицати својом вољом 

(нпр. Ванредне околности, измена законских происа који су у вези са предметом уговора, 

велике осцилације цена на тржишту).  

Ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о 

измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л ЗЈН.  

Неће се сматрати изменом уговора исправка рачунских и других техничких грешака у 

уговору. 
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5) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА  

БРОЈ:___________ ОД____________ 

5.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име:   

 

 

    

Скраћено пословно 

име: 

 

Адреса седишта 

(Општина, место, улица, 

број, спрат/стан) 

 

 

Облик  

организовања 

 

 

Облик својине  

Матични број  

Порески идентификациони 

број 

 

Шифра и назив претежне 

делатности 

 

 

Број телефона  

Број телефакса  

Е-mail  

Називи пословних 

банака и бројеви 

текућих рачуна 

 

 

 

Контакт особа: 

Име и презиме 

 

Број телефона  

Одговорно лице 

(име и презиме) 

 

 

Овлашћено лице за 

потписивање уговора 

лице 

(име и презиме) 

 

 

Интернет страница на 

којој су докази из 

члана 77. ЗЈН јавно 

доступни (уколико се 

не доставлјају уз 

понуду): 
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5.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

 

 

САМОСТАЛНО 

 

КАО ЗАЈЕДНИЧКА 

ПОНУДА ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА* 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

3. 

 

*Навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди 

КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Назив и седиште 

подизвођача 

Проценат укупне вредности 

набавке која ће се 

поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Напомена:Уколико се подноси заједничка понуда, као обавезни прилог који представља саставни део Обрасца 
понуде, обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачи из групе 
понуђача. 
Уколико се подноси понуда са подизвођачем, као обавезни прилог који представља саставни део Обрасца понуде, 
обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачима. 
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5.3.  ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку услуге одобравања краткорочног 

кредита, објављеним на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници 

www.zavurbvo.rs. дана 13.08.2014. године, изјављујемо да понуду подносимо као група 

понуђача, односно да подносимо заједничку понуду. 

1. НОСИЛАЦ ПОСЛА: 

 

Пословно име:   

 

 

    

Скраћено пословно име:  

Адреса седишта 

(Општина, место, улица, 

број, спрат/стан) 

 

 

Правни облик  

 

Матични број  

Порески идентификациони број  

Шифра и назив претежне 

делатности 

 

 

Број телефона  

Број телефакса  

Е-mail  

Називи пословних 

банака и бројеви 

текућих рачуна 

 

 

 

Имена и одговарајуће 

професионалне 

квалификације лица која 

ће бити одговорна за 

извршење уговора: 

 

Подаци о обавези за 

извршење уговора: 

 

 

Понуђач је уписан у 

регистар понуђача: 

ДА НЕ 

2. ЧЛАН ГРУПЕ: 

 

Пословно име:   

 

 

    

Скраћено пословно име:  

Адреса седишта 

(Општина, место, улица, 

број, спрат/стан) 

 

 

http://www.zavurbvo.rs/
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Правни облик  

 

Матични број  

Порески идентификациони број  

Шифра и назив претежне 

делатности 

 

 

Број телефона  

Број телефакса  

Е-mail  

Називи пословних 

банака и бројеви 

текућих рачуна 

 

 

 

Имена и одговарајуће 

професионалне 

квалификације лица која 

ће бити одговорна за 

извршење уговора: 

 

Подаци о обавези за 

извршење уговора: 

 

 

Понуђач је уписан у 

регистар понуђача: 

ДА НЕ 

Напомена: 
- Образац Општи подаци о понуђачу из члана групе понуђача попуњавају и уз понуду подносе само понуђачи који 
подносе заједничку понуду. 
-Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди Образац Општи подаци о понуђачу из члана групе понуђача се не 
попуњава и не доставља уз понуду. 
- Образац Општи подаци о понуђачу из члана групе понуђача попуњав и потписује лице одређено Споразумом 
- Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац Општи подаци о сваком понуђачу из члана групе 
понуђача се може умножити. 



 Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке услуге одобравања краткорочног кредита  
(број ЈНВ-2/01-2014-1435) 

Страна 22 од 38 
 

5.4. ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку услуге одобравања краткорочног 

кредита, објављеним на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници 

www.zavurbvo.rs. дана 13.08.2014. године, изјављујемо да понуду подносимо као група 

понуђача, односно да подносимо заједничку понуду. 

1. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 1: 

 

Пословно име:   

 

 

    

Скраћено пословно име:  

Адреса седишта 

(Општина, место, улица, 

број, спрат/стан) 

 

 

Правни облик  

 

Матични број  

Порески идентификациони број  

Шифра и назив претежне 

делатности 

 

 

Број телефона  

Број телефакса  

Е-mail  

Називи пословних 

банака и бројеви 

текућих рачуна 

 

 

 

Проценат укупне 

вредности набавке који 

ће понуђач поверити 

подизвођачу: 

 

Део предмета набавке 

који ће понуђач извршити 

преко подизвођача: 

 

 

Подизвођач је уписан у 

регистар понуђача: 

ДА НЕ 

2. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 2: 

 

Пословно име:   

 

 

    

Скраћено пословно име:  

Адреса седишта 

(Општина, место, улица, 

број, спрат/стан) 

 

 

http://www.zavurbvo.rs/
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Правни облик  

 

Матични број  

Порески идентификациони број  

Шифра и назив претежне 

делатности 

 

 

Број телефона  

Број телефакса  

Е-mail  

Називи пословних 

банака и бројеви 

текућих рачуна 

 

 

 

Проценат укупне 

вредности набавке који 

ће понуђач поверити 

подизвођачу: 

 

Део предмета набавке 

који ће понуђач извршити 

преко подизвођача: 

 

 

Подизвођач је уписан у 

регистар понуђача: 

ДА НЕ 

 
 
 
 

 Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

М.П.  

  

 
 
Напомена: 
- Образац Општи подаци о подизвођачу попуњавају и уз понуду подносе само понуђачи који подносе понуду са 
подизвођачем. 

-Ако понуђач не наступа са подизвођачем Образац Општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не доставља уз 
понуду. 
- Образац Општи подаци о подизвођачу попуњав и потписује овлашћено лице понуђача 
- Уколико има више подизвођача Образац Општи подаци о сваком подизвођачу се може умножити. 
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3)ПРЕДМЕТ, ЦЕНА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ 

ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

1. 

Износ краткорочног кредита - у динарима, апсолутни 
износ 

 

2. 

 

 Номинална каматна стопа-фиксна у % на годишњем 
нивоу-са две децимале 

 

3. Трошкови краткорочног кредита (провизије/накнаде) у 

динарима 
А_______________________________ 
 
Б_______________________________ 
 

Ц_______________________________ 

 

 

 

4. Ефективна каматна стопа-фиксна у % на годишњем 
нивоу – са две децимале 

 

 

5. Укупан износ камате за период отплате краткорочног 
кредита у динарима, апсолутни износ 

 

 

6. Укупан износ накнада и других трошкова које клијент 
треба да плати у току полагања/одобравања и 

реализације уговора о краткорочном кредиту – у 
динарима, апсолутни износ 

 

 

7. Инструмент обезбеђења краткорочног кредита-

дозвољеног прекорачења 
 

 

8. Рок одобравања-реализације краткорочног кредита 
(изражен у данима од потписивања уговора и исти не 
може бити дужи од три дана) 

 

 

9. Период коришћења краткорочног кредита -број месеци  

10. Рок важења понуде  
(у данима-најмање 30 дана од дана отварања понуда 
сходно члану 90.ЗЈН) 

 

Уз понуду обавезно доставити:  

- план максималног коришћења краткорочног кредита са обрачуном ефективне каматне стопе на 
годишњем нивоу на дан објављивања позива за прикупљање понуда; 

- предлог уговора о краткорочном кредиту за ликвидност у виду дозвољеног прекорачења 
Подаци о укупној вредности набавке која ће се поверити подизвођачу, као и део предмета набавке 
који ће се извршити преко подизвођача_____________________________________ 
(попуњава понуђач уколико  доставља понуду са подизвођачем). 

 

 Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

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. 
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6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

са упутством како да се попуни 
 

Ред 
број 

Врста 
финансијске 

услуге 

Износ 
кредита у 

динарима 

Укупан износ 
камате за 

период од 12 
месеци 

 
Трошкови 

краткорочног  
кредита 

 
Укупно  

1 2 3 4 5 6 (3+4+5) 

 

2. 

Краткорочни 

кредит 

 

10.000.000,00  

   

 
 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:  
 
У колони 3 – уписан је износ краткорочног кредита 
У колони 4 - уписати укупан износ камате за период од 12 месеци.  
У колони 5 - уписати све трошкове краткорочног кредита  (банкарску провизију, накнаде, таксе, 
премије осигурања и сл).  

У колони 6 – уписати укупан износ 
 
 
Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 
 
 

 
 
 
 
 

 Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

М.П.  
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7. ОБРАЗАЦ-ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

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

_______________________________________________________________, доставља 

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

 

Редни 
број 

Спецификација трошкова по врсти трошка Износ без ПДВ-а 
(у динарима) 

Износ са ПДВ-ом 
(у динарима) 

 
 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
Укупан износ трошкова припремања понуде(без ПДВ-а): 

 

 
Укупан износ трошкова припремања понуде(са ПДВ-ом): 

 

 
Напомена: Сходно одредбама члана 88. Закона понуђач може да у оквиру понуде достави укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припремања 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 обаезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди.  
Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 
 

 

 

    

 Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

М.П.  
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ОБРАЗАЦ 8.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Овлашћено лице из 

регистрације: 

 

Место:  

Датум:  

 

 

 

У складу са чланом 74. и чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр.124/12), ____________________________(име и презиме), у својству 

одговорног/овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу, даје следећу:  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

При састављању понуде за набавку услуге одобравања краткорочног кредита број:ЈНВ-

2/01-2014-1435,  Наручиоца ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад, поштовали смо 

обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине. 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 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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ОБРАЗАЦ 9. - ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРАВУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Овлашћено лице из 

регистрације: 

 

Место:  

Датум:  

 

 

 

У складу са чланом 74. и чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр.124/12), ____________________________(име и презиме), у својству 

одговорног/овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу, даје:  

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

којом гарантује је понуђач ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 

 

 

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права 

интелектуалне својине. 
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ОБРАЗАЦ 10.- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ПОДИЗВОЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ 

ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И 

УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Овлашћено лице из 

регистрације: 

 

Место:  

Датум:  

 

 

У складу са чланом 74. и чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр.124/12), ____________________________(име и презиме), у својству 

одговорног/овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу, даје следећу:  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

При састављању понуде за набавку услуге одобравања краткорочног кредита број:ЈНВ-

2/01-2014-1435,  Наручиоца ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад, 

ПОДИЗВОЂАЧ___________________________________________________________ је 

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

условима рада и заштие животне средине. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  

У случају потребе изјаву копирати 
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ОБРАЗАЦ 11.- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРАВУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Овлашћено лице из 

регистрације: 

 

Место:  

Датум:  

 

 

 

У складу са чланом 74. и чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр.124/12), ____________________________(име и презиме), у својству 

одговорног/овлашћеног лица за заступање понуђача, под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу, даје:  

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

којом гарантује да је ПОДИЗВОЂАЧ______________________________________________ 

ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 
 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 

 

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву уколико је подизвођач ималац 

права интелектуалне својине. 
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ОБРАЗАЦ 12.-ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Овлашћено лице из 

регистрације: 

 

Место:  

Датум:  

 

 

 

 

У складу са чланом 26 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12), 

____________________________(име и презиме), у својству одговорног/овлашћеног лица 

за заступање понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, 

даје:  

 

 

 

И  З  Ј  А  В  У 

 

 

 

 

да је понуду за набавку услуге одобравања краткорочног кредита број:ЈНВ-2/01-2014-1435,  

Наручиоца ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад,   поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

       

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  

  

 

 

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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ОБРАЗАЦ  13.-ИЗЈАВА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Овлашћено лице из 

регистрације: 

 

Место:  

Датум:  

 

 

У складу са чланом 79., став 9. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12), 

____________________________(име и презиме), у својству одговорног/овлашћеног лица 

за заступање понуђача, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, 

даје следећу:  

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

  

 

Да се у држави ___________________________________ у којој имам седиште не издају 

докази из члана 77. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12) , те исту 

оверену пред судским – управним органом – јавним бележником – другим надлежним 

органом државе __________________________ прилажем уз понуду за јавну набавку 

услуге одобравања краткорочног кредита број:ЈНВ-2/01-2014-1435. 

 

Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове 

изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност 

тражених услова издати од стране надлежних органа државе где имам седиште. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

М.П.  
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КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ 
 

 

Број јавне набавке 
 

ЈНВ-2/01-2014-1435 

Назив Наручиоца  

 

Јавно Предузеће “Завод за урбанизам Војводине“,  

Нови Сад“  

Седиште и адреса Наручиоца  
 

Нови Сад, Железничка број 6/3 

Име, презиме и функција одговорног 
лица  

 

Владимир Зеленовић, дипл.инж.маш.-директор 

Број телефона и телефакса  

 

021-/529-444; 021/529-361 

Електронска пошта  

 
zavurbvo@gmail.com 

Матични број Наручиоца  
 

08068313 

Порески број Наручиоца  100482355 
 

 

Правни основ задуживања  
 

Програм пословања Јавно Предузеће “Завод за 
урбанизам Војводине“, Нови Сад  за 2014. годину, 
План набавки ЈП “Завод за урбанизам Војводине“, 

Нови Сад  за 2014. годину,  Одлука Надзорног одбора 

ЈП “Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад , 
Сагласност Владе АП Војводина 

 

Номинални износ краткорочног 
кредита  

 
10.000.000,00 динара 

Намена краткорочног кредита За потребе предфинансирања међународног пројекта из 

ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија 
(„Пројекат рехабилитације прекограничног путног 

правца Тисасигет-Ђала“) 

Начин коришћења краткорочног 
кредита 

По потреби наручиоца 
 

Рок коришћења краткорочног 
кредита  

12 месеци  
 

Грејс период  
 

Нема  
 

Повлачење краткорочног кредита Не дуже од три дана од дана потписивања уговора 
 

Обавезе банке 
 

Редовно извештавање наручиоца о свим променама на 
рачуну кредита и рачунима обавеза по кредиту 

Средство обезбеђења кредита  
 

  Бланко, соло, регистроване менице, менична 
овлашћења и овлашћења директног задужења  

 

 
 
 

 
 

mailto:zavurbvo@gmail.com
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Образложење кредитног захтева  

У Годишњем програму пословања ЈП „Заводод за урбанизам Војводине», Нови Сад за 2014. 

годину, на који је Влада АПВ дала сагласност, у оквиру планираних послова из области 

међународне сарадње, планирани су  и послови на Пројекту извођења радова на 

рехабилитацији прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала. Пројекат се ради на основу 

израђеног Главног пројекта за рехабилитацију прекограничног путног правца Тисасигет-

Ђала, а одобрен је у оквиру трећег позива ИПА програма прекограничне сарадње 

Република Србија – Република Мађарска и који Завод реализује заједно са партнером из 

Мађарске, Националном агенцијом за развој инфраструктуре Републике Мађарске.  

 

За реализацију „Пројекта рехабилитације прекограничног путног правца Тисасигет-Ђала“, 

број HUSRB-1203/111/050, укупно планирани буџет је 1.735.460,00 евра, од чега је 

849.975,00 евра планирани буџет водећег партнера са Мађарске стране, односно 

Националне агенције за развој инфраструктуре Републике Мађарске, док је 885.485,00 

евра планиран буџет Пројект партнера 1 са српске стране, односно ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“ Нови Сад.  

 
Део средстава потребан за предфинансирање, у износу од 20.000.000,00 динара, Завод је 

обезбедио учешћем на Конкурсу Развојног фонда Аутономне Покрајине Војводине за доделу 

кредитних средстава на име предфинансирања активности у реализацији пројеката 

инструмената претприступне помоћи Европске уније-„ИПА“, а након добијене сагласности 

Управног одбора (Одлука број 2263/7 од 22.11.2013.)  и Валде АП Војводине. 

Део средстава потребних за предфинансирање користиће се и из уплаћеног аванса на 

почетку реализације пројекта, у износу од 112.899,33 евра. 

 

Завод се определио да недостајућа средства обезбеду путем кредита, а након спроведеног 

поступка јавне набавке у складу са одредбама Законa о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 

бр. 124/2012). Набавка услуге кредита планирана је Годишњим планом набавки за 2014. 

годину-Измена-2 број 1461/2 од 05.08.2014. године, као и Годишњим програмом пословања 

Завода за 2014. годину-Измене и допуне 1. Надзорни одбор ЈП „Завод за урбанизам 

Војводине“, Нови Сад је на својој првој седници одржаној 05.08.2014. године донео Одлуку 

број 1461/3, да Завод део недостајућих средстава за предфинансирање „Пројекта 

рехабилитације прекограничног путног превца Тисасигет-Ђала“, обезбеди подизањем 

краткорочног кредита у висини од 10.000.000,00 динара. Влада АП Војводине је дала 

сагласност на ову Одлуку Надзорног одбора на својој седници одржаној 13.08.2014. године. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке услуге одобравања краткорочног кредита  
(број ЈНВ-2/01-2014-1435) 

Страна 35 од 38 
 

 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА 
 

Пословно име и седиште  
 

Јавно Предузеће “Завод за урбанизам Војводине“,  
Нови Сад, Нови Сад, Железничка број 6/3 

Име и адреса овлашћеног лица  
и овлашћења у промету  

Владимир Зеленовић, дипл.инж.маш.-директор 
Самостално заступа 

Акт о оснивању  
 

Одлука о оснивању јавног предузећа за просторно и 
урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за 
урбанизам Војводине“, Нови Сад („Службени лист АП 
Војводине“, бр. 4/2013) 

Матични број  

 

08068313 

ПИБ  
 

100482355 

Подаци о унутрашњој организацији  
 

а) органи предузећа:  
- директор  
- надзорни одбор  
б) организациона шема предузећа – у прилогу  

Основна делатност предузећа  

 

7111-архитектонска делатност 

Капитал предузећа  
 

- државни капитал: 90.954.447,46 динара  
- законске резерве: -  

- ревалоризационе резерве: -  
- нераспоређена добит:  

На дан 31.12.2013. године, добит је износила 
10.120.171,52 динара  

Преглед имовине  
 

- грађевински објекти: 66.192.139,00 динара  
- постројења и опрема: 12.162.368,21 динара  
- нематеријална улагања: 11.615.426,97 динар 
- концесије, патенти, лиценце: 457.679,97 динара 

-Укупно некретнине и опрема: 90.427.614,08 динара  
  

Политика цена производа и услуга  
 

Цена израде просторних и урбанистичких планова 
обрачунаваће се у складу са Ценовником Инжењерске 
коморе Србије, односно у складу са Одлуком 

Инжењерске коморе Србије о начину одређивања 
минималних цена израде просторних планова, 
урбанистичких планова, урбанистичких пројеката и 
пројектне документације за стамбене и стамбено-
пословне објекте и у складу са законом којим се 
уређују јавне набавке. 
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Помоћни обрасци 

 

 

 

 

 

 

Пошиљалац:  

 

Адреса:  

 

Број телефона:  

 

Особа за контакт:  

 

 

 

 

Адреса Наручиоца:  

 

 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ 

ЖЕЛЕЗНИЧКА БР.6/ III 

21 000 Нови Сад 

 

 

 

,,НЕ ОТВАРАТИ – понуда за јавну набавку услуге 

одобравања краткорочног кредита, број ЈНВ-2/01-

2014-1435“ 
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Назив понуђача:  

Седиште понуђача:  

Адреса седишта:  

Овлашћено лице из 

регистрације: 

 

Место:  

Датум:  

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКУ ПОНУЂАЧА ДА МОЖЕ ПРИСУСТВОВАТИ 

ОТВАРАЊУ ПОНУДА  

 

 

 

Овлашћујем_________________________________________________________, број личне 

карте:_________________    да УЧЕСТВУЈЕ У ОТВАРАЊУ ПОНУДА у отвореном поступку 

набавку услуге одобравања краткорочног кредита број:ЈНВ-2/01-2014-1435, Наручиоца ЈП 

„Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад, дана __________________________у 

просторијама наручиоца. 

 

 

Све његове изјаве и поступке у току преговарања сматрамо својим и у целости их 

прихватамо. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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П Р И Л О З И: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
1 - Решење о регистрацији  
2 - Оверени потписи лица овлашћених за заступање  

3 - Оснивачки акт  
4 - Статут  

5 - Организациона шема предузећа  
6 - Финансијски извештаји за 2012. и 2013. годину  
7 -  Мишљење овлашћеног ревизора за 2013. годину  

8 - Закључни лист 31.12.2013. године  
9 - Одлука Надзорног одбора ЈП“Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад 

10 - Спецификација потраживања од купаца, спецификација обавеза према      
       добављачима и спецификација примљених и датих аванса, на     
       31.12.2013.године 

11 - План прихода за период коришћења кредита, 
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