
- страна 1 од 164 - 

 
Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144 

 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈАВНА НАБАВКА ЗА УСЛУГУ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 

Ред. бр. ЈН-7/2015 

 

 
 

 

 Датум и време 
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 
1. Назив наручиоца: Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, 

Булевар Зорана Ђинђића 144. Интернет страница наручиоца: www.cad.gov.rs. 
2. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 

3. Предмет јавне набавке: Услуга кредита за куповину основних средстава 
4. Поступак се води ради закључења уговора 

5. Ознака из општег речника набавке: Услуга одобравања кредита 66113000 
6. Предметна јавна набавка није обликована по партијама 
7. Контакт особа: Милош Жикић, mzikic@cad.gov.rs 

 

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Набавка финансијске услуге – кредита у укупној вредности од 4.000.000,00 ЕУР 
(четири милиона евра) са роком отплате од 10 (десет) година, са циљем обезбеђења 
финансијских средстава за куповину пословног простора у Ул. Скадарска 23 и 23/1 
укупне површине 3.070 m2, са земљиштем испод објекта и земљиштем за редовну 
употребу објекта, које чини катастарска парцела бр. 1581, површине 11 a 31 m2, све 
уписано у лист непокретности бр. 1763 К.О. Стари град као: 

- Зграда бр. 1 - зграда финансијских услуга, ул. Скадарска бр. 23, спратности 
По+Пр+4 (површине у основи 5а 10 m2),  

- Зграда бр. 2 - зграда финансијских услуга, ул. Скадарска бр. 23/1, спратности 
По+Пр+1 (површине у основи 89 m2), 

- Зграда бр. 3 - зграда финансијских услуга, ул. Скадарска, спратности Пр+1, 
(површине у основи 1а 01 m2), 

 - Зграда бр. 4 - помоћна зграда, ул. Скадарска, спратности Пр+1 (површине у 
основи 39 m2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- страна 4 од 164 - 

3) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА 

Обавезни услови за учешће у поступку: 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

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

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која се налази 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 кредитних послова - 
банке, која је предмет јавне набавке. 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА   
Испуњеност обавезних услова из члана 75. става 1. Закона о јавним набавкама, понуђач 
доказује достављањем следећих докумената:  

1. Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда; 

2. Доказ: Правна лица: 1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног 
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно 
лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3. 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
НАПОМЕНА: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 
понуда; 

3. Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. 
НАПОМЕНА: Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда; 
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4. Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 
приватизације. НАПОМЕНА: Доказ не може бити старији од два месеца 
пре отварања понуда; 

5.  Доказ: Важећа дозвола за обављање кредитних послова - дозвола за рад 
Народне банке Србије. 

 

У складу са чланом 80. став 5. Закона о јавним набавкама, понуђач је дужан да за 
подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 
1. до 5. ЗЈН. 

У складу са чланом 81. став 2. и 3. ЗЈН, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1. до 5. Закон о јавним набавкама.  

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 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. Наручилац може да провери да 
ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

 Дозази о испуњености услова се могу достављати у неовереним копијама, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединачних 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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4) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из 
позива за подношење понуда и конкурсне документације. 
Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе: 
- Доказе о испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним 

набавкама; 

 Образац понуде - попуњен, потписан и оверен печатом; 
- Подаци о понуђачу - попуњен, потписан и оверен печатом 

- Подаци о подизвођачу - попуњен, потписан и оверен печатом 
(попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем) 

- Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - попуњен, 
потписан и оверен печатом (попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду); 

 Образац структуре цене – попуњен, потписан и оверен печатом; 

 Образац: изјава о независној понуди - попуњен, потписан и оверен печатом; 

 Образац: изјава о поштовању прописа - попуњен, потписан и оверен печатом; 

 Предлог плана отплате кредита; 

 Модел уговора попуњен, потписан и оверен печатом; 

 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде; 

 Писмо о намери банке гаранта да изда гаранцију за добро извршење посла 

 
4.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуђач саставља понуду на српском језику. 
 

4.2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА 
БУДЕ САСТАВЉЕНА 
На ову набавку ће се примењивати:  

 Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15); 

 Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини 
документације о кредитној способности наручиоца („Сл. гласник РС“ бр. 31/13); 

 Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 
29/13 и 104/13). 

Понуђач мора све обрасце, прилоге и изјаве које је добио као део Конкурсне 
документације да читко попуни, да их потпише одговорно (овлашћено) лице и 
овери печатом. 
У случају да понуђач начини грешку приликом попуњавања образаца понуде, исту 
је могуће исправити на тај начин што ће погрешно унет податак прецртати и испод 
или поред уписати тачан податак, који ће оверити парафом одговорног лица и 
печатом понуђача. 
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4.3. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 
Ова набавка није подељена у више партија. 

 

4.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама. 

 

4.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
Понуђач може изменити, допунити и опозвати понуду до протека рока за 
подношење понуда, достављањем измене, допуне и опозива у затвореној коверти 
са назнаком: „Измена/допуна/опозив понуде за јавну набавку бр. 7/2015 - услуга 
кредита за куповину основних средстава „НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини 
коверте навести назив и адресу понуђача.  
По протеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења 
понуду. 
 

4.6. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ 
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. 

 
4.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

Уколико ангажује подизвођача, понуђач је дужан да наведе у својој понуди 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може 
бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
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 из члана 75. став 1. тачке 1) до 5) ЗЈН. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

4.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 
1. тач. 1) до 5) ЗЈН. 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 понуду 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, обавезама сваког од понуђача из групе 
понуђача за извршење уговора. 
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Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 
 

4.9. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 у просторијама Директората цивлиног ваздухопловства Републике Србије, 
Булевар Зорана Ђинђића 144, 11070 Нови Београд, радним данима од 07:30 до 
15:30 часова 

 на Порталу јавних набавки - portal.ujn.gov.rs  

 на интернет страници наручиоца (www.cad.gov.rs – линк за јавне набавке) 

 
4.10. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  

Понуда се подноси непосредно или путем поште, на адресу: Булевар Зорана 
Ђинђића 144, 11070 Нови Београд. Понуда се подноси у затвореној коверти, на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара, са назнаком „ПОНУДА јавна набавка бр. 7/2015 - услуга кредита за 
куповину основних средстава „НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте уписују се назив и адреса понуђача, број телефона, име и 
презиме овлашћеног лица за контакт. 
Наручилац ће, по пријему понуде, назначити датум и сат њеног пријема. 

 
4.11. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Рок за подношење понуда је 12.06.2015. године до 12:00 часова. 
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и 
наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је 
поднета неблаговремено. 

 

4.12. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ОТПЛАТЕ КРЕДИТА 
Задате апроксимације дате су у циљу добијања упоредивих цена јавне набавке 
кредита у поступку оцене и рангирања понуда кредита у циљу избора најповољније 
понуде:  

 вредност 3м ЕУРИБОР p.a. је 0,01%; 
 кредит се пушта у течај у једној транши; 
 датум пуштањa средстава у течај је 01.07.2015. године; 
 камата се обрачунава применом конформне методе на искоришћен 

неотплаћен износ. Обрачунски период је 1 (један) месец, коришћењем 
стварног броја дана и године од 365/366 дана; 

 доспеће за плаћање камате и отплата главнице: Кредит се враћа у року од 
10 (десет) година у 120 (сто двадесет) рата. Обрачуната камата и отплата 
главнице доспева месечно, и то у сваком месецу на дан који пада на дан 
датума пуштања средстава кредита у течај. 
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4.13. ТРОШКОВИ КРЕДИТА  
Трошкови и накнаде кредита детаљно су описани у кредитном захтеву наручиоца 
и обрасцу структуре цене ове конкурсне документације. 

Понуђач неће накнадно оптерећивати наручиоца новим трошковима и накнадама 
који нису специфицирани у понуди понуђача, кредитном захтеву наручиоца и 
обрасцу структуре цене. 

 

4.14. УКУПАН ИЗНОС НАБАВКЕ КРЕДИТА  
Представља укупне обавезе наручиоца по основу главнице, камате и евентуално 
других трошкова, до коначне отплате кредита. Обрачун укупних обавеза по 
кредиту мора бити документован планом отплате кредита, који је приложен уз 
образац понуде. 
 

4.15. ВАЛУТУ И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
Понуђена цена се исказује у еврима без пореза. 
 

4.16. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
Понуда мора да важи најмање 120 (стотинудвадесет) 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. 

 

4.17. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачу садржане у понуди 
који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач 
означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који 
су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем 
десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис 
овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак 
садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде 
обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а 
испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 
начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди. Цена из понуде не сматра се поверљивим податком. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до 
протека рока предвиђеног за отварање понуда. 

 

4.18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште, електронске поште 
или факсом тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
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припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре дана истека рока за подношење 
понуда. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева 
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити и на 
Порталу јавних набавки. 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 
понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Булевар 
Зорана Ђинђића 144, 11070 Нови Београд, са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка бр. 
7/2015 - услуга кредита за куповину основних средстава, или на e-mail адресу: 
mzikic@cad.gov.rs. 
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних 
набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или 
факсом у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

 

4.19. НАЧИН НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД 
ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
Наручилац може, после отварања понуда, у писаном облику захтевати од понуђача 
додатна објашњења, која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 
понуда, а може и вршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача, у складу са чланом 93. Закона о јавним набавкама.  

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

 

4.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОЦЕНУ 
ПОНУДА 
Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“. 

Понуђена цена утврђује се као вредност из понуде понуђача која представља збир 
укупних трошкова из понуде понуђача и то: 

  1. Износ укупно обрачунате камате кредита до краја отплатног периода. 
  2. Збир трошкова и накнада кредита, без камате, који се укључују у обрачун 
ефективне каматне стопе. 
  3. Збир осталих трошкова кредита који се не укључују у обрачун ефективне 
каматне стопе. 
Наручилац рангира прихватљиве понуде понуђача тако да је на листи најбоље 
пласирана понуда са најнижом ценом. 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, 
наручилац ће изабрати понуду која је прва стигла у писарницу наручиоца. 
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4.21. ОБАВЕШТЕЊЕ  
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде, потпише и печатом овери 
Изјаву о поштовању прописа (Образац 5) као доказ да је поштовао обавезе који 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и 
заштити животне средне.  

 
 

4.22. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
У случају да Понуђач сматра да су му у току поступка јавне набавке повређена 
права, може поднети Захтев за заштиту права, који мора да садржи све податке 
прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда, или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако 
је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за 
подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке. 

Примерак захтева за заштиту права, подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

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 (два) дана од дана пријема захтева 
за заштиту права. 

Подносилац Захтева за заштиту права дужан је да на рачун Буџета Републике 
Србије (број рачуна: 840-30678845-06, позив на број 7/2015, сврха уплате: ЗЗП; 
Директорат цивилног ваздухопловства Репбулике Србије; 7/2015, прималац 
уплате: Буџет Републике Србије).  

Детаљно упутство можете наћи на сајту Републичке комисије за заштиту права у 
поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs. 

 

4.23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
Наручилац може закључити уговор о јавној набавци, након доношења одлуке о 
додели уговора, ако у року предвиђеном Законом о јавним набавкама није поднет 
захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 
уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 
 

 
 



- страна 12 од 164 - 

4.24. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  
 Наручилац ће одбити понуду ако: 

 је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа;  

 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће у поступку; 

 понуђач понудио краћи рок важења понуде од прописаног конкурсном 
документацијом; 

 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 
садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

4.25. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року 
предвиђеном за подношење понуда. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам 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. 

 

4.26. 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 омогући увид у документацију у року од 2 дана од дана 
пријема писаног захтева понуђача, уз обавезу да заштити податке у складу са 
чланом 14. ЗЈН. 

 

4.27. ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, уколико нису 
испуњени услови за доделу уговора из члана 108. ЗЈН. 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току 
исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.  

Наручилац је дужан да у року од 5 дана од дана доношења одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, објави обавештење о обустави поступка на Порталу 
Управе за јавне набавке и на својој интернет страници. 

 

4.28. ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧУ 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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4.29. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 Сагласно члану 61. став 7. Закона о јавним набавкама, наручилац захтева да 
понуђач, на име финансијског обезбеђења, уз понуду достави и оригинал гаранције 
за озбиљност понуде и оригинал писма о намерама за издавање банкарске 
гаранције за добро извршење посла. 

Оригинал гаранције за озбиљност понуде и оригинал писма о намерама банке 
гаранта да изда гаранцију за добро извршење посла, не треба пробушити при 
увезивању у понуду, него их треба уложити у пластичне кошуљице са 
перфорацијом. Ове пластичне кошуљице треба увезати у понуду. 

  
  А) Банкарска гарација за  озбиљност понуде 

Наручилац захтеа да понуђач, на име финансијског обезбеђења за озбиљност 
понуде, уз своју понуду достави оригинал неопозиву, безусловну, наплативу на 
први позив без права приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде, у 
корист Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, са роком 
важности 120 дана од датума отварања понуда у износу од 6.000.000,00 динара, на 
коју се примењују одредбе Једнобразних правила за гаранцију на позив, ревизија 
2010. године (URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу, којом банка 
гарант гарантује да ће Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије 
(кориснику гаранције) платити укупна износ по пријему првог позива Директорат 
цивилног ваздухопловства Републике Србије (кориснику гаранције) у писаној 
форми и изјаве у којој се наводи да је: 

 Понуђач (налогодавац за издавање гаранције) изменио или опозвао 
понуду за време трајања важности понуде, без сагласности 
Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (корисника 
гаранције); 

 Понуђач (налогодавац за издавање гаранције), иако је упознат са 
чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране Директората 
цивилног ваздухопловства Републике Србије (корисника гаранције) 
као најповољнија и позван да у року од 3 (три) дана потпише уговор, 
исти не потпише у означеном року или одбије да потпише уговор, 
сходно условима из понуде; 

 Понуђач (налогодавац за издавање гаранције) није успео или је одбио 
да достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла. 

 Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном уколико не садржи све наведене 
 елементе. 

  Б) Писмо о намери банке гаранта да изда гаранцију за добро извршење 
 посла 

 Наручилац захтева да понуђач, уз понуду, достави оригинал писма о намери 
 банке гаранта да ће издати гаранцију за добро извршење посла најкасније у року 
 3 (три) дана од закључења уговора. 
 У писму о намерама треба да буде наведено: 

 Да ће гаранција за добро извршење посла бити издата у форми нацрта 
гаранције за добро извршење посла из конкурсне докуметнације за 
јавну набавку број 7/2015 Директората цивилног ваздухопловства 
Републике Србије (нацрт гаранције за добро извршење посла је 
саставни део ове конкурсне докуметације) 
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 Да ће гаранција за добро извршење посла бити издата као неопозива, 
безусловна и наплатива на први позив без права приговора, у корист 
Директората цивилног ваздухопловства Репбулике Србије, у износу 
од 30.000.000,00 динара са роком важности најмање 10 (десет) дана 
од дуже од истека периода за враћање кредита, на коју се примењују 
одредбе Једнобразних правила за гаранцију на позив, ревизија 2010. 
године (URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу, а 
којом банка гарант гарантује да ће Директорату цивилног 
ваздухопловства Репблике Србије (кориснику гаранције) платити 
укупна износ, по пријему првог позива Директората цивилног 
ваздухопловства Репблике Србије (корисника гаранције) у писаној 
форми и изјаве у којој се наводи да: 

 1. Да је понуђач (налогодавац за издавање гаранције) прекршио 
своју(е) обавезу(е) из закљученог уговора, и 

 2. У ком погледу је понуђач (налогодавац за издавање гаранције) 
извршио прекршај. 

 
Писмо о намери банке гаранта ће се сматрати неисправним уколико не садржи све 
напред наведене елементе. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла биће враћена понуђачу, након 
исплате средстава кредита у целости. 
Понуђач је у обавези да уз своју понуду достави оригинал банкарске гаранције за 
озбиљност понуде и оригинал писма о намерама за издавање банкарске гаранције 
за добро извршење посла у свему по напред наведеним условима, у противном 
понуда ће се сматрати неприхватљивом и биће одбијена. 

НАПОМЕНА: Банка понуђач не може сама себи издати банкарску гаранцију 
за озбиљност понуде, писмо о намерама за издавање банкарске гаранције за 
добро извршење посла и банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 

4.30. МОДЕЛ УГОВОРА 
Уговор о јавној набавци биће закључен са понуђачем коме је додељен уговор у 
складу са овом конкурсном докуметацијом. 

Понуђач ће у прилогу своје понуде доставити модел уговора, попуни у складу са 
обрасцем понуде понуђача, кредитним захтевом из конкурсне документације и 
конкурсном документацијом у целости, кога потписује и оверава печатом. Модел 
уговора дат је у прилогу ове конкурсне докуметнације. 

 



- страна 15 од 164 - 

5) КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ 

Кредитни захтев и документација о кредитној способности Директората цивилног 
ваздухопловства Републике Србије чини саставни део конкурсне документације у 
складу са чланом 61. став 6. Закона о јавним набавкама. 
Овај кредитни захтев урађен је у складу са Правилником о форми и садржини кредитног 
захетва и форми и садржини документације о кредитној способности наручиоца 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 31/2013)  
 
5.1. Основни подаци о Наручиоцу  
Пословно име Предузећа је: Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије; 
Седиште и адреса наручиоца: Булевар Зорана Ђинђића 144, 11070 Нови Београд.  
Име и адреса законског заступника Директората цивилног ваздухопловства Републике 
Србије је Мирјана Чизмаров.  
Матични број наручиоца је 17521128.  
ПИБ наручиоца је 103191841.  
 
5.2. Правни основ задуживања  
Закључак Владе Републике Србије број 05:464-2961/2015-1 од 8. априла 2015. године, 
којим је Влада одлучила да се у јавну својину Републике Србије, за потребе Директората 
цивилног ваздухопловства Репбулике Србије, прибави пословни простор у ул. 
Скадарска 23 и 23/1 укупне површине 3.070 m2, са земљиштем испод објекта и 
земљиштем за редовну употребу објекта, које чини катастарска парцела бр. 1581, 
површине 11 a 31 m2, све уписано у лист непокретности бр. 1763 К.О. Стари град. 
 
5.3. Намена кредита  
Намена кредита је куповина пословног простора у ул. Скадарска 23 и 23/1 укупне 
површине 3.070 m2, са земљиштем испод објекта и земљиштем за редовну употребу 
објекта, које чини катастарска парцела бр. 1581, површине 11 a 31 m2, све уписано у лист 
непокретности бр. 1763 К.О. Стари град као: 

- Зграда бр. 1 - зграда финансијских услуга, ул. Скадарска бр. 23, спратности 
По+Пр+4 (површине у основи 5а 10 m2),  

- Зграда бр. 2 - зграда финансијских услуга, ул. Скадарска бр. 23/1, спратности 
По+Пр+1 (површине у основи 89 m2), 

- Зграда бр. 3 - зграда финансијских услуга, ул. Скадарска, спратности Пр+1, 
(површине у основи 1а 01 m2), 

 - Зграда бр. 4 - помоћна зграда, ул. Скадарска, спратности Пр+1 (површине у 
основи 39 m2). 
Укупна цена пословног простора, износи 5.151.274 евра. 
Потребна средства за куповину пословног простора обезбедиће се делом из сопственог 
средстава наручиоца, а делом из кредита који је предмет ове јавне набавке. 
 
5.4. Рок коришћења кредита  
Кредит ће у целости бити враћен у периоду од 10 (десет) година од датума пуштања 
средстава кредита у течај.  
 
5.5. Период почека (грејс период)  
Кредит се узима без периода почека (грејс периода). 
 
 
5.6. План повлачења кредита  
Период за повлачење кредита је од јуна 2015. године до краја септембра 2015. године.  
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Средства кредита се повлаче у једној транши у укупном износу укупном износу од 
4.000.000 ЕУР (словима: четири милиона евра) у динарској противвредности по средњем 
курсу Народне банке Србије на дан пуштања средстава кредита у течај.  
Банка ће ставити средства кредита на располагање кориснику кредита, одједном у 
складу са захтевом, одмах, а најкасније у року од 3 дана рачунајући од дана пријема 
захтева.  
Као датум пуштања кредита у течај, сматра се дан када банка дозначи средства кредита 
на рачун корисника кредита.  
Уколико банка не стави средства кредита на располагање кориснику кредита у року од 
три радна дана од дана пријема захтева, корисник кредита може реалитовати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла због неиспуњења уговорне обавезе.  
 
5.7. Износ кредита  
Износ кредита је 4.000.000 ЕУР (словима: четири милиона евра) у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан пуштања средстава 
кредита у течај, што представља 77,65% укупне цене пословног простора за који се 
узима кредит који је предмет ове јавне набавке. 
 
5.8. Динамика отплате кредита  
Наручилац ће кредит који је предмет ове јавне набавке вратити у 120 (стотину двадесет) 
месечних рата.  
 
5.9. Инструменти обезбеђења кредита  
Наручилац се обавезује да, на дан потписивања уговора, а најкасније пре коришћења 
средстава кредита, преда банци, на име обезбеђења уредног извршења обавеза 5 
(словима: пет) бланко, соло меница, потписаних и оверених са уредно попуњеним 
захтевом за регистрацију истих код НБС-а, са 1 (словима: једним) меничним 
овлашћењем за све менице, а у корист банке, које се могу наплатити максимално до 
износа једног ануитета (месечне рате) по меници, а све у складу уговором и актуелним 
планом отплате.  
Наручилац изричито и безусловно овлашћује банку да инструменте обезбеђења уредног 
извршења обавеза, може попунити на износ доспелих, а неотплаћених потраживања, 
која могу настати по основу уговора о дугорочном кредиту, до максималног износа 
једног ануитета (месечне рате) по меници, а према књиговодственом стању, које је банка 
усагласила са наручиоцем, и дати на наплату.  
Банка је у обавези да пре поступања по претходном ставу, достави наручиоцу писану 
опомену са обрачунима доспелих неплаћених обавеза.  
Уколико дође до реализације инструмената за наплату потраживања, а потраживање 
банке не буде намирено у целости, наручилац је обавезан да одмах, а најкасније у року 
од 8 дана од дана упућивања захтева банке, достави банци нове инструменте за наплату 
потраживања (менице), потписане и оверене од стране законског заступника наручиоца 
или од њега, по посебном пуномоћју, овлашћеног лица, а уколико исте не достави, све 
обавезе наручиоца по уговору о кредиту сматрају се доспелим. 
Наручилац се обавезује да упише извршну вансудску хипотеку I реда у корист понуђача, 
којом ће неопозиво и безусловно овластити понуђача да може, у случају неизмирења или 
неуредног измирења обавеза наручиоца по уговору о кредиту, у складом са одредбама 
Закона о хипотеци, своје потраживање намирити вансудском јавном продајом 
непокретности и то: 
 

- Врста имовине: пословни простор укупне површине 3.070 m2, на 
катастарској парцели бр. 1581, површине 11 a 31 m2, све уписано у лист 
непокретности бр. 1763 К.О. Стари град. Вредност имовине: 
618,177,091.00 динара односно 5.151.274 евра. 
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Напомена: о упису хипотеке на непокретности из претходног става одлучује Влада 
Републике Србије закључком у складу са Законом о јавној својини. 
 
5.10. Каматна стопа  
Номинална каматна стопа на годишњем нивоу се утврђује, за сваки обрачунски период 
камате, као збир 3м ЕУРИБОР стопе p.a. и маргине уговорене са понуђачем. 
Камата, за период од датума пуштања средстава кредита у течај до датума првог доспећа 
камате, обрачунава се применом 3м ЕУРИБОР стопе p.a. која је објављена на датум 
пуштања средстава кредита у течај у 11:30 часова по средњоевропском времену на 
референтној Reuters страници и маргине. Камата, за сваки наредни месечни период који 
следи, обрачунава се применом 3м ЕУРИБОР стопе p.a. која је објављена на датум 
почетка обрачунског периода у 11:30 часова по средњоевропском времену на 
референтној Reuters страници и маргине.  
Камата се обрачунава применом конформне методе на искоришћен неотплаћен износ. 
Обрачунски период је 1 (један) месец, коришћењем стварног броја дана и године од 
365/366 дана.  
Банка се обавезује да доставља обрачун камате и отплате главнице најкасније 7 (седам) 
радних дана пре доспећа обавезе.  
Доспела обавеза, по основу обрачунате камате и отплате главнице, платива је 5 (пет) 
радних дана након датума доспећа, и то без обрачуна камате на доцњу, у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања. 
Радни дани се утврђују према радном времену банке, о чему је банка у обавези да 
благовремено извести корисника кредита.  
Уколико дан доспећа плаћања по овом уговору пада у дан када банка не ради (субота, 
недеља, државни или верски празник), обавеза плаћања доспева следећег радног дана.  
Корисник кредита се обавезује да, у року од 3 (три) дана од дана потписивања овог 
уговора, банци достави е-маил адресу на коју ће банка достављати кориснику кредита 
месечне обрачуне камате и отплате главнице.  
Понуђач не може наручиоца оптеретити трошком пореза обрачунатог на камату, 
уколико је понуђач порески обвезник, по том основу, у складу са законима земље у којој 
је регистрован.  
 
5.11. Износ провизије и других трошкова  
Наручилац захтева да понуђач искаже све трошкове и провизије попуном обрасца о 
сруктури цене из ове конкурсне документације.  
Предвиђа се могућност превремене отплате главнице до износа од 500.000 ЕУР (пет 
стотина хиљада евра) сваке календарске године (највише једном у календарској години) 
на захтев наручиоца без додатног трошка (накнада за превремену отплату 0%);  
Трошкови обраде кредитног захтева 0% (без накнаде), трошак одржавања кредитне 
партије 0% (без накнаде), интеркаларна камата 0% (без накнаде). 
 
5.12. Други елементи кредита  
Сви кредитни услови из обрасца понуде су фиксни са даном понуде и неће се мењати до 
краја отплатног периода на начин да постану неповољнији по наручиоца нити ће 
наручилац бити оптерећен новим трошковима који нису специфицирани у обрасцу 
понуде и обрасцу структуре цене. 
Понуђач је у обавези да уз модел уговора приложи план отплате кредита, који је његов 
саставни део, а у складу са својом понудом из попуњеног обрасца понуде, овим 
кредитним захтевом и конкурсном документацијом у целости.  
Понуђач је у обавези да модел уговора о кредиту попуни у складу са својом понудом из 
попуњеног обрасца понуде, овим кредитним захтевом и конкурсном документацијом у 
целости. Модел уговора дат је у прилогу ове конкурсне документације.  
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5.13. Посебни услови наручиоца  
Понуђач у својој понуди не може условити наручиоцу усмеравање платног промета 
преко рачуна понуђача.  
Понуђач не може наручиоца оптеретити трошком пореза обрачунатог на камату, 
уколико је понуђач порески обвезник, по том основу, у складу са законима земље у којој 
је регистрован.  
Понуђач у својој понуди, као инструмент финансијског обезбеђења за уредно измирење 
обавеза по уговору, не може од наручиоца захтевати друге инструменте осим наведене 
у овом кредитном захтеву.  
Понуда понуђача, поднета супротно одредбама овог кредитног захтева, сматраће се 
неприхватљивом и биће одбијена.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



- страна 19 од 164 - 

6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

Задате апроксимације у циљу добијања упоредивих цена јавне набавке кредита у 
поступку оцене и рангирања понуда кредита у циљу избора најповољније понуде:  

 вредност 3м ЕУРИБОР p.a. је 0,01%; 
 кредит се пушта у течај у једној транши; 
 датум пуштањa средстава у течај је 01.07.2015. године; 
 камата се обрачунава применом конформне методе на искоришћен неотплаћен 

износ. Обрачунски период је 1 (један) месец, коришћењем стварног броја дана и 
године од 365/366 дана; 

 доспеће за плаћање камате и отплата главнице: Кредит се враћа у року од 10 
(десет) година у 120 (сто двадесет) рата. Обрачуната камата и отплата главнице 
доспева месечно, и то у сваком месецу на дан који пада на дан датума пуштања 
средстава кредита у течај. 
 
 

1. Валута кредита: ЕУР (НАПОМЕНА: примењује се валутна клаузула. Исплата по 
средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај. Рата (месечни ануитет) се плаћа по 
средњем курсу НБС на дан уплате);  
 
2. Висина кредита: ЕУР 4.000.000,00 (словима: четири милиона евра);  
 
3. Номинална каматна стопа на годишњем нивоу: 
 (0,01% + маргина од ____ , __ %) је _____ , __ %  
 
4. Износ укупно обрачунате камате: __________________ ЕУР* 
 
* Кумулативно до краја отплатног периода, применом конформне методе, обрачунски 
период 1 месец, коришћењем стварног броја дана са годином 365/366 дана, са доспећем 
месечно, и то у сваком месецу на дан који пада на дан датума пуштања срестава кредита 
у течај до краја отплатног периода кредита. 
 
5. Остали трошкови и накнаде, без камате, који се укључују у обрачун ефективне 
каматне стопе:**  
 
назив                          проценат                        основица                          износ трошка  
_______________      ______ , __ %   ЕУР _______________   ЕУР __________________  
_______________      ______ , __ %   ЕУР _______________   ЕУР __________________  
_______________      ______ , __ %   ЕУР _______________   ЕУР __________________  
_______________      ______ , __ %   ЕУР _______________   ЕУР __________________  
 
** Обавезно навести назив трошка. Уколико се податак исказује само у апсолутном 
износу ставити цртице за проценат и основицу. Приказати обрачунате трошкове до краја 
отплатног периода.  
 
6. Збир трошкова и накнада, без камате, који се укључују у обрачун ефективне каматне 
стопе:  __________________ ЕУР. 
 
7. Ефективна каматна*** стопа на годишњем нивоу ______ , __ %  
 
*** Ефективну каматну стопу треба исказати по важећој методологији Народне банке 
Србије, на годишњем нивоу. 
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8. Остали трошкови који се не укључују у обрачун ефективне каматне стопе:** 
 
назив                              проценат                     основица                          износ трошка  
_______________      ______ , __ %   ЕУР _______________   ЕУР __________________  
_______________      ______ , __ %   ЕУР _______________   ЕУР __________________  
_______________      ______ , __ %   ЕУР _______________   ЕУР __________________  
_______________      ______ , __ %   ЕУР _______________   ЕУР __________________  
** Обавезно навести назив трошка. Уколико се податак исказује само у апсолутном 
износу ставити цртице за проценат и основицу. Приказати обрачунате трошкове до краја 
отплатног периода.  
 
9. Збир осталих трошкова који се не укључују у обрачун ефективне каматне стопе:  
__________________ ЕУР  
 
10. Укупни трошкови кредита (4+6+9): __________________ ЕУР 
  
 
 

Датум:  
(М.П.) 

Потпис овлашћеног лица 

Место:   
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7) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Јавна набавка број 7/2015 
 
 
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
 
1. Назив понуђача _______________________________________________________  
2. Седиште понуђача ____________________________________________________  
3. ПИБ ________________________________________________________________  
4. Матични број ________________________________________________________  
5. Особа овлашћена за контакт и преписку:  
 а) име, презиме ____________________________________________________  
 б) пуна адреса _____________________________________________________  
 
 
II. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  
 
Ова понуда се подноси (заокружити како понуђач наступа)  
 
а) самостално 
б) са подизвођачем  
в) као заједничка понуда са (навести све учеснике у заједничкој понуди - назив, 
седиште, матични број и ПИБ):  
1. ________________________________________________________________  
2. ________________________________________________________________  
3. ________________________________________________________________  
4. ________________________________________________________________  
 
 
III. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
 
Рок важења понуде је 120 дана од дана отварања понуде.  
 
 
IV. РЕЛЕВАНТНИ ПОДАЦИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  
 
1. Врста финансијске услуге: Кредит;  

2. Валута кредита: ЕУР (НАПОМЕНА: примењује се валутна клаузула. Исплата по 
средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у течај. Рата (месечни ануитет) се плаћа по 
средњем курсу НБС на дан уплате);  

3. Висина кредита: ЕУР 4.000.000,00 (словима: четири милиона евра);  

4. Без обавезе полагања депозита;  

5. Укупни трошкови кредита су утврђени као збир износа камате и осталих трошкова 
који се укључују у обрачун ефективне каматне стопе и осталих трошкова који се не 
укључују у обрачун ефективне каматне стопе и износе: _____________,__ ЕУР (тачка 
10. попуњеног обрасца структуре цене); 
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6. Прилог уз ову понуду је попуњен образац структуре цене из конкурсне документације, 
потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом и чини саставни део 
ове понуде;  

7. Сви кредитни услови из ове понуде су фиксни са даном понуде и неће се мењати до 
краја отплатног периода на начин да постану неповољнији по наручиоца нити ће 
наручилац бити оптерећен новим трошковима који нису специфицирани у овом обрасцу 
понуде и обрасцу структуре цене.  
   
 

Датум:  
(М.П.) 

Потпис овлашћеног лица 

Место:   
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П О Д А Ц И   О   П О Н У Ђ А Ч У 

(ПОПУЊАВА, ПОТПИСУЈЕ, ОВЕРАВА САМОСТАЛНИ ПОНУЂАЧ) 
 

 
Назив понуђача:  

Седишта и адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони 
број (ПИБ):  

Рачун бр.:  

Име особе за контакт:  

Телефон/факс:  

Електронска пошта  
(e-mail):  

Шифра делатности:  

Име лица овлашћеног за 
подношење понуде и 
потписивање уговора (и 
функција): 

 

 

Датум:  
(М.П.) 

Потпис овлашћеног лица 

Место:   
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

Назив подизвођача:  

Седиште и адреса 
подизвођача:  

Матични број 
подизвођача:  

Порески број предузећа 
(ПИБ):  

Рачун подизвођача:  

Име особе за контакт:  

Телефон/факс:  

Електронска пошта:  

Шифра делатности:  

Име и презиме лица 
овлашћеног за подношење 
понуде и потписивање 
уговора (и функција): 

 

 
 

Датум:  
(М.П.) 

Потпис овлашћеног лица 

Место:   

 

 

НАПОМЕНА: Попуњавају само они понуђачи који наступају са подизвођачем. 
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај Образац копирати и 
попунити за сваког  подизвођача и доставити уз понуду 



- страна 25 од 164 - 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
 

 
Назив понуђача:  

Седишта и адреса:  

Матични број:  

Порески идентификациони 
број (ПИБ):  

Рачун бр.:  

Име особе за контакт:  

Телефон/факс:  

Електронска пошта  
(e-mail):  

Шифра делатности:  

Име лица овлашћеног за 
подношење понуде и 
потписивање уговора (и 
функција): 

 

 

 

Датум:  
(М.П.) 

Потпис овлашћеног лица 

Место:   

 

Напомена: Овај Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, у којем случају је потребно да се Образац копира у довољном броју примерака, 
да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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8) ОБРАЗАЦ: ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

 
 

 
 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник“, бр. 124/12), 

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуду подносим 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:  
(М.П.) 

Потпис овлашћеног лица  

Место:   
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9) ОБРАЗАЦ: ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 
 

Ред. 
број ВРСТА ТРОШКОВА ПОЈЕДИНАЧНИ 

ИЗНОСИ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

УКУПАН ИЗНОС:  

 
 

 
 

Датум:  
(М.П.) 

Потпис овлашћеног лица понуђача 

Место:   

 
 

 
Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(Службени гласник РС број 29/13) обавезни елемент конкурсне документације. 

 

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова сходно члану 88. став. 2. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник“ бр. 124/12 и 14/15) 
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10) ОБРАЗАЦ : ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 

 
 

 
 

 
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада и заштити животне средине. 

 
 

 

Датум:  
(М.П.) 

Потпис овлашћеног лица  

Место:   

 
 

 
 

Напомена: Образац 5. - “Изјава о поштовању прописа“ попуњава, потписује и печатом 
оверава понуђач у случају да наступа самостално или са подизвођачем.  
У случају заједничке понуде, Образац, потписује члан групе понуђача, који је 
споразумом о заједничком наступању одређен као носилац посла.  
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Н А Ц Р Т  
 
 

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА бр. ________ 
 
 

Београд, __.__.2015. године  
 
Корисник: Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, улица Булевар 
Зорана Ђинђића 144, Београд 
  
Налогодавац: ______________________________________ (Унети име понуђача)  
 
С обзиром да су _____________________(Унети име понуђача) (у даљем тексту: 
налогодавац) и Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, улица Булевар 
Зорана Ђинђића 144, Београд (у даљем тексту: корисник) закључили Уговор о 
дугорочном кредиту бр. _______ дана __.__.2015.год (у даљем тексту: Уговор) у 
вредности 4.000.000 ЕУР.  
Сходно закљученом Уговору, а у складу са писмом о намерама које је доставио 
налогодавац уз своју понуду, а у складу са условима из конкурсне документације ЈН бр. 
7/2015 налогодавац се обавезао да достави кориснику гаранцију за добро извршење 
посла у износу од 30.000.000,00 динара.  
На захтев налогодавца, ми _______________________(Унети име Банке гаранта), 
издајемо ову неопозиву, безусловну, наплативу на први позив и без права на приговор, 
гаранцију, којом Вам гарантујемо да ћемо извршити плаћање у вашу корист до укупног 
максималног износа од:  
 

РСД 30.000.000,00 
(словима: тридесет милиона динара) 

 
по пријему вашег првог позива у писаној форми и ваше писане изјаве у којој се наводи:  
 1. да је понуђач, налогодавац гаранције, ________________(Унети име 
налогодавца) прекршио своју(е) обавезу(е) из закљученог Уговора,  
 2. у ком погледу је понуђач, налогодавац за издавање гаранције, 
_____________(Унети име налогодавца) извршио прекршај.  
 
Горе наведени позив и изјава морају бити оверени Вашим печатом и потписани од 
стране овлашћеног лица Вашег правног лица.  
Рок важности ове гаранције је 10 (десет) дана дужи од истека периода за враћање 
кредита, те ова гаранција важи до датума __.__.20__.године, укључујући исти, и сви 
ваши позиви на наплату по овој гаранцији морају стићи закључно са тим датумом.  
На ову гаранцију се примењују одредбе Једнобразних правила за гаранцију на позив, 
ревизија 2010. године (URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.  
 
____________________(Унети име банке)      ____________________(Унети име банке) 
 
 
_____________________                          ________________ 
(Одговорно лице банке)                     (Одговорно лице банке) 

НАПОМЕНА: Банка понуђач не може сама себи издати банкарску гаранцију за 
озбиљност понуде, писмо о намерама за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла и банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
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МОДЕЛ УГОВОРА  
 

(понуђач попуњава овај модел уговора подацима из своје понуде, 
а у складу са конкурсном документацијом ЈН 7/2015, 

потписује, оверава и доставља га у прилогу своје понуде) 
 

У Г О В О Р   О   Д У Г О Р О Ч Н О М   К Р Е Д И Т У 
 
 

Закључен у Београду, дана ___.____.2015. године, између следећих уговорних страна:  
 
1. Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије, Булевар Зорана Ђинђића 
144, Нови Београд, 
 ПИБ 103191841,  
матични број 17521128, 
кога заступа директор Мирјана Чизмаров (у даљем тексту: корисник кредита), 
 
 и  
 
2. __________________ банка, адреса___________ ПИБ__________ матични број 
______________ коју/и заступа _____________________ (у даљем тексту: банка),  
 
 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Уговорне стране сагласно констатују:  
 да је корисник кредита у складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

(“Сл.гласник РС”, бр.124/12 и 14/15) спровео јавну набавку, чији је предмет 
„Услуга кредита за куповину основних средстава“. 

 да је банка доставила понуду за ЈН број 7/2015 заведену у архиви корисника 
кредита под бројем _____________ од ___ 2015. године(попуњава наручилац),  (у 
даљем тексту: понуда), и да иста у потпуности одговара кредитном захтеву из 
конкурсне документације и конкурсној документацији ЈН бр. 7/2015 у целости, 
која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део;  

 да је наручилац донео одлуку о додели уговора број _______ од ________ 
(попуњава наручилац) године у складу са чланом 108. Закона о јавним 
набавкама.  

 да је банка донела одлуку надлежног тела банке бр. _________ од _______2015. 
године (у даљем тексту: одлука надлежног тела банке).  

 
ЧЛАН 1. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
На основу одлуке о додели уговора корисника кредита и одлуке надлежног тела банке, 
банка одобрава кориснику кредита дугорочни кредит у укупном износу од 4.000.000 
ЕУР (словима: четири милиона евра) у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан пуштања средстава кредита у течај.  
 

ЧЛАН 2. 
Кредит из члана 1. овог уговора се одобрава за за куповину пословног простора у Ул. 
Скадарска 23 и 23/1 укупне површине 3.070 m2, са земљиштем испод објекта и 
земљиштем за редовну употребу објекта, које чини катастарска парцела бр. 1581, 
површине 11 a 31 m2, све уписано у лист непокретности бр. 1763 К.О. Стари град као: 
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- Зграда бр. 1 - зграда финансијских услуга, ул. Скадарска бр. 23, спратности 
По+Пр+4 (површине у основи 5а 10 m2),  

- Зграда бр. 2 - зграда финансијских услуга, ул. Скадарска бр. 23/1, спратности 
По+Пр+1 (површине у основи 89 m2), 

- Зграда бр. 3 - зграда финансијских услуга, ул. Скадарска, спратности Пр+1, 
(површине у основи 1а 01 m2), 

 - Зграда бр. 4 - помоћна зграда, ул. Скадарска, спратности Пр+1 (површине у 
основи 39 m2). 
 

ЧЛАН 3. 
РОК ВРАЋАЊА КРЕДИТА 

Рок враћања кредита је 10 (десет) година, рачунајући од датума пуштања средстава 
кредита у течај.  
Корисник кредита ће кредит из члана 1. овог уговора вратити у 120 (стотину двадесет) 
месечних рата.  
Доспела обавеза, по основу обрачунате камате и отплате главнице, платива је 5 (пет) 
радних дана након датума доспећа, и то без обрачуна камате на доцњу, у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања. 
План отплате кредита, израђен у складу са условима из овог члана, чини саставни део 
овог уговора (у даљем тексту: план отплате).  
 

ЧЛАН 4. 
ПУШТАЊЕ КРЕДИТА У ТЕЧАЈ 

Период за повлачење кредита је од јуна 2015. године до краја септембра 2015. године.  
Средства кредита се повлаче у једној транши у укупном износу од 4.000.000 ЕУР 
(словима: четири милиона евра) у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан пуштања средстава кредита у течај.  
Корисник кредита се обавезује да достави банци потписан и оверен писан захтев за 
пуштање средстава кредита у течај са инструкцијама (у даљем тексту: захтев).  
Банка ће ставити средства кредита на располагање кориснику кредита, одједном у 
складу са захтевом, одмах, а најкасније у року од 3 дана рачунајући од дана пријема 
захтева.  
Као датум пуштања кредита у течај, сматра се дан када банка дозначи средства кредита 
на рачун корисника кредита.  
Уколико банка не стави средства кредита на располагање кориснику кредита у року од 
три радна дана од дана пријема захтева, корисник кредита може реалитовати банкарску 
гаранцију за добро извршење посла због неиспуњења уговорне обавезе.  
 

ЧЛАН 5. 
Сви кредитни услови из овог уговора неће се мењати до краја отплатног периода на 
начин да постану неповољнији по корисника кредита нити ће корисник кредита бити 
оптерећен новим трошковима који нису специфицирани у овом уговору, у складу са 
понудом и конкурсном документацијом.  
 

ЧЛАН 6. 
КАМАТА 

Номинална каматна стопа на годишњем нивоу се утврђује, за сваки обрачунски период 
камате, као збир 3м ЕУРИБОР стопе p.a. и маргине ___,__% (унети вредност маргине из 
понуде). 
Камата, за период од датума пуштања средстава кредита у течај до датума првог доспећа 
камате, обрачунава се применом 3м ЕУРИБОР стопе p.a. која је објављена на датум 
пуштања средстава кредита у течај у 11:30 часова по средњоевропском времену на 
референтној Reuters страници и маргине из става 1. овог члана. Камата, за сваки наредни 
месечни период који следи, обрачунава се применом 3м ЕУРИБОР стопе p.a. која је 
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објављена на датум почетка обрачунског периода у 11:30 часова по средњоевропском 
времену на референтној Reuters страници и маргине из става 1. овог члана.  
Камата се обрачунава применом конформне методе на искоришћен неотплаћен износ. 
Обрачунски период је 1 (један) месец, коришћењем стварног броја дана и године од 
365/366 дана.  
Банка се обавезује да доставља обрачун камате и отплате главнице најкасније 7 (седам) 
радних дана пре доспећа обавезе.  
Доспела обавеза, по основу обрачунате камате и отплате главнице, платива је 5 (пет) 
радних дана након датума доспећа, и то без обрачуна камате на доцњу, у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања. 
Радни дани се утврђују према радном времену банке, о чему је банка у обавези да 
благовремено извести корисника кредита.  
Уколико дан доспећа плаћања по овом уговору пада у дан када банка не ради (субота, 
недеља, државни или верски празник), обавеза плаћања доспева следећег дана када 
банка ради.  
Корисник кредита се обавезује да, у року од 3 (три) дана од дана потписивања овог 
уговора, банци достави е-маил адресу на коју ће банка достављати кориснику кредита 
месечне обрачуне камате и отплате главнице.  
 

ЧЛАН 7. 
ПРЕВРЕМЕНА ОТПЛАТА 

Корисник кредита може извршити превремену отплату кредита до износа од 500.000 
ЕУР (пет стотина хиљада евра) сваке календарске године (највише једном у календарској 
години) на захтев наручиоца без додатног трошка (накнада за превремену отплату 0%), 
а на основу потписаног и овереног захтева корисника кредита у писаној форми, на 
меморандуму, који је корисник кредита дужан да достави банци најкасније 5 (пет) 
радних дана пре намераване превремене отплате.  

У случају превремене отплате, банка је дужна да кориснику кредита одмах уручи нови 
план отплате. 
 

ЧЛАН 8. 
ДОЦЊА И ЗАТЕЗНА КАМАТА 

На неблаговремено враћени износ кредита по овом уговору, плаћа се затезна камата по 
стопи утврђеној Законом о висини стопе затезне камате.  
У основицу за обрачун и наплату камате из става 1. овог члана, поред неплаћеног главног 
дуга, улази и обрачуната, а неблаговремено плаћена уговорена камата по овом кредиту.  
Ако је стопа уговорене камате, већа од стопе затезне камате из става 1. овог члана, 
наставиће да се обрачун камате врши по уговореној стопи камате.  
 

ЧЛАН 9. 
ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Банка се обавезује да ће најкасније 3 (три) дана од потписивања овог уговора предати 
кориснику кредита неопозиву, безусловну и наплативу на први позив без права 
приговора гаранцију за добро извршење посла, на име финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла, издату у корист корисника кредита, на износ од 30.000.000 динара, са 
роком важности најмање 10 (десет) дана од дуже од истека периода за враћање кредита 
у складу са формом и садржином нацрта гаранције датог у прилогу конкурсне 
документације. Банка не може сама себи издати банкарску гаранцију за добро извршење 
посла. Истовремено корисник кредита се обавезује да врати банци оригинал гаранције 
за озбиљност понуде и оригинал писма о намерама које је Банка доставила уз своју 
понуду у року од 3 (три) дана од потписивања овог уговора. 
Корисник кредита се обавезује да, на дан потписивања овог уговора, а најкасније пре 
коришћења средстава кредита по овом уговору, преда банци, на име обезбеђења уредног 
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извршења обавеза по овом уговору 5 (словима: пет) бланко, соло меница, потписаних и 
оверених са уредно попуњеним захтевом за регистрацију истих код НБС-а, са 1 
(словима: једним) меничним овлашћењем за све менице, а у корист банке, које се могу 
наплатити до износа доспелих неплаћених обавеза, максимално до износа једног 
ануитета (месечне рате) по меници, а све у складу са овим уговором и актуелним планом 
отплате.  
Корисник кредита изричито и безусловно овлашћује банку да инструменте обезбеђења 
уредног извршења обавеза из овог члана, може попунити на износ доспелих, а 
неотплаћених потраживања, која могу настати по основу овог уговора, према 
књиговодственом стању, максимално до износа једног ануитета (месечне рате) по 
меници, које је банка усагласила са корисником кредита и дати на наплату.  
Банка је у обавези да пре поступања по претходном ставу, достави кориснику кредита 
писану опомену са обрачунима доспелих неплаћених обавеза.  
Уколико дође до реализације инструмената за наплату потраживања, а потраживање 
банке не буде намирено у целости, корисник кредита је обавезан да одмах, а најкасније 
у року од 8 дана од дана упућивања захтева банке, достави банци нове инструменте за 
наплату потраживања (менице), потписане и оверене од стране законског заступника 
корисника кредита или од њега, по посебном пуномоћју, овлашћеног лица, а уколико 
исте не достави, све обавезе корисника кредита по уговору о кредиту сматрају се 
доспелим. 
Корисник кредита се обавезује да упише извршну вансудску хипотеку I реда у корист 
банке, којом ће неопозиво и безусловно овластити банку да може, у случају неизмирења 
или неуредног измирења обавеза корисника кредита по уговору о кредиту, у складом са 
одредбама Закона о хипотеци, своје потраживање намирити вансудском јавном продајом 
непокретности и то: 

- Врста имовине: пословни простор укупне површине 3.070 m2, на 
катастарској парцели бр. 1581, површине 11 a 31 m2, све уписано у лист 
непокретности бр. 1763 К.О. Стари град. Вредност имовине: 
618,177,091.00 динара односно 5.151.274 евра. 

О упису хипотеке на непокретности из претходног става одлучује Влада Републике 
Србије закључком у складу са Законом о јавној својини. 
 
 

ЧЛАН 10. 
ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА КРЕДИТА 

Корисник кредита се обавезује:  
1. да на захтев банке доставља своје финансијске извештаје који се сачињавају на начин 
и у роковима прописаним позитивним прописима, а по потреби и другу документацију 
у роковима прописаним позитивним прописима (нпр. ревизорске извештаје);  
2. да омогући банци, односно одабраној ревизорској кући, контролу економско-
финансијског пословања, контролу пословних књига, евиденције и других докумената;  
3. да обавести банку, писаним путем, у случају блокаде средстава на својим рачунима 
код било које банке, у трајању дужем од 15 календарских дана;  
4. да неизоставно и без одлагања обавести банку, писаним путем, о било којој околности 
која би могла да онемогући испуњење обавеза корисника кредита из овог уговора;  
5. да благовремено обавести банку о статусној промени;  
6. да гарантује банци равноправно третирање - рангирање њених потраживања из овог 
уговора са осталим својим обавезама према другим повериоцима, те да ће сходно томе 
извршење обавеза по овом уговору бити једнако рангиране у односу на све друге обавезе 
корисника кредита.  
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ЧЛАН 11. 
ДОКАЗ О ВИСИНИ ДУГА 

Као доказ о висини дуга и износа обрачунате камате по овом кредиту служиће пословне 
књиге и остала документација којом банка располаже, а што ће бити дефинисано 
изводом отворених ставки на крају пословне године који ће банка доставити кориснику 
кредита, а са којим се корисник кредита сагласио.  
 

ЧЛАН 12. 
РАСПОЛАГАЊЕ ПОДАЦИМА 

Корисник кредита је изричито сагласан да банка може пријавити Народној банци Србије 
податке о потраживању по овом уговору, ради укључивања истих у кредитни 
информациони систем НБС – сагласно Одлуци о ближим условима и начину вођења 
регистра података о бонитету правних лица и предузетника и давања података и 
мишљења о бонитету и Упутству НБС о подацима које банке и друге финансијске 
организације достављају НБС ради укључивања тих података у кредитни информациони 
систем НБС.  
Корисник кредита је изричито сагласан у складу са чланом 47. став 3. Закона о банкама, 
да банка може да податке из овог уговора, податке о кориснику кредита и његовим 
повезаним лицима, документацију која чини кредитни досије уз овај уговор, као и друге 
податке који се сматрају банкарском тајном, те податке о обавезама по овом уговору и 
начину њиховог измиривања и придржавању уговорних одредби, проследи у центалну 
базу података матичних групација, члановима својих органа, својим акционарима, 
запосленима код банке, спољном ревизору банке, кредитном бироу Удружења банака 
Србије, другим лицима који, због природе посла који обављају, морају имати приступ 
таквим подацима, као и трећим лицима са којима банка има закључен уговор који 
регулише поступање са поверљивим подацима.  
Корисник кредита је изричито сагласан да банка има право да податке о кориснику 
кредита који се односе на адресу, бројеве телефона, факс и телефакс уређаје, е-маил 
адресе и остале податке за успостављање контакта, које је корисник кредита презентовао 
банци приликом потписивања овог уговора, може користити за достављање кориснику 
кредита обавештења о својим активностима, производима и услугама, у виду летака, 
проспеката, електронских порука, као и свих других средстава пословне комуникације 
и пословне презентације.  
 

ЧЛАН 13. 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДРУГИХ ВРЕДНОСТИ 

Корисник кредита потврђује да је његово пословање у складу са одговарајућим 
еколошким законима одговарајућим еколошким, здравственим и безбедносним 
смерницама, који се примењују у Републици Србији.  
 

ЧЛАН 14. 
ПРИМЕНА ЗАКОНСКИХ ОДРЕДБИ 

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона о банкама, 
Закона о облигационим односима, других позитивних прописа који регулишу давање 
кредита у Републици Србији.  
 

ЧЛАН 15. 
НАДЛЕЖНОСТ ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, који проистекну из и поводом 
овог уговора, решавају мирним путем, а у супротном спорове ће решавати надлежни суд 
у Београду.  
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ЧЛАН 16. 
ПОСЕБНА ПРАВА БАНКЕ 

Пропуст или закашњење банке у коришћењу било ког права по овом уговору или било 
ком другом акту којим су регулисани инструменти обезбеђења предвиђени овим 
уговором, неће се тумачити као одрицање банке од тог права.  
Ако било која одредба овог уговора или другог акта постане незаконита, неважећа, 
ништава или неспроводива, законитост, правна валидност и спроводљивост осталих 
одредаба неће бити доведена у питање.  
 

ЧЛАН 17. 
СТУПАЊЕ УГОВОРА НА СНАГУ И ИЗМЕНЕ УГОВОРА 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 
уговорних страна.  
 

ЧЛАН 18. 
Све измене овог уговора морају бити сачињене искључиво у писаној форми и потписане 
од стране овлашћених представника уговорних страна.  
 

ЧЛАН 19. 
БРОЈ ПРИМЕРАКА 

Овај уговор састављен је у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну 
страну.  
 
 
     За корисника кредита            За банку  
 
_______________________       ___________________ 
    ДИРЕКТОР 
       Мирјана Чизмаров 
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11) ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ 
НАРУЧИОЦА 

1. Oсновни подаци о Директорату 
Назив: Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије 
Седиште и адреса: Булевар Зорана Ђинђића 144; 11070 Београд 
Телефон:  +381 (11) 311 7347 
Факс: +381 (11) 311 7562 
Е-mail / интернет адреса: dgca@cad.gov.rs  www.cad.gov.rs 
Година оснивања: 2003 
Матични број / ПИБ: 17521128 
ПИБ: 103191841 
 Разврстано у групу средњих правних лица 
Решење о регистрацији: 1 Fi 385/10 (Привредни суд у Београду) 
Делатност: 8411 - делатност државних органа  

8413 - уређење пословања и допринос успешнијем пословању у 
области економије 

Oблик својине: без ознаке својине 
Величина правног лица: 2- мало правно лице 
Просечан број 
запослених: 

2013. година:  138 

Законски заступник: Директор Мирјана Чизмаров 
Овлашћење директора: Прописано чланом 239. Закона о ваздушном саобраћају 

(„Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11 и 93/12) 

2. Оснивање Директората 
Директорат је основан Одлуком о оснивању Директората цивилног ваздухопловства 
државе Србије и државе Црне Горе („Службени гласник РС”, број 102/03 и „Службени 
лист РЦГ”, број 61/03), коју су у истоветном тексту усвојиле Влада Републике Србије и 
Влада Републике Црне Горе. Иступањем Црне Горе из државне заједнице, Влада 
Републике Србије доноси Одлуку о вршењу оснивачких права у Директорату цивилног 
ваздухопловства државе Србије и државе Црне Горе („Службени гласник РС”, број 
53/06), а потом 2007.г. мења и његов назив у „Директорат цивилног ваздухопловства 
Републике Србије” (даље у тексту: Директорат). 
Директорат је основан 2003.г. између осталог и као резултат предузимања корективних 
мера тадашње Савезне Владе за отклањање негативних налаза о организацији 
ваздухопловне власти, које су претходних година дале Међународна организација 
цивилног ваздухопловства (ICAO), као и Федерална ваздухопловна администрација 
Сједињених Америчких Држава (FAA), у оквиру програма провере безбедности у 
ваздухопловству (ICAO USOAP и FAA IASA). Успостављање Директоратa, начин 
њиховог организовања и пословања је обавеза проистекла из потврђених међународних 
уговора у области цивилног ваздухопловства, што је препознато у извештајима 
релевантних међународних институција, и то: ICAO, Европске агенције за безбедност 
ваздушног саобраћаја (EASA), Европске комисије, као и FAA. 

У форми јавне агенције, Директорат је основан 2010.г. доношењем Закона о ваздушном 
саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11 и 93/12; даље у тексту: Закон), са 
својством правног лица које има права, обавезе и одговорности утврђене Законом и 
другим прописима (члан 233. Закона). Примена других прописа на Директорат 
регулисана је чланом 242. Закона. Сходно ставу 1. овог члана, Закон о јавним агенцијама 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/05 и 81/05-исправка) се на положај Директората 
примењује само на она питања која нису уређена Законом. Дакле, само супсидијарно. 
Такође, ставом 2. члана 242. Закона је изричито прописано да се на права, обавезе и 
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одговорности директора, заменика директора и запослених у Директорату примењују 
општи прописи о раду.  

3. Послови Директората 
Директорат као јавно овлашћење, обавља послове државне управе који су му законом 
поверени и који непосредно утичу на безбедност ваздушног саобраћаја. Сходно члану 234. 
Закона, Директорат доноси прописе и првостепене управне акте, издаje јавнe исправe и 
води евиденције за које је овлашћен овим законом или другим прописом, обавља одит 
(проверу) и инспекцијски надзор над ваздухопловним субјектима, учествује у раду 
међународних ваздухопловних организација и институција и њихових радних тела, 
сарађује с надлежним органима других држава и обавља друге послове одређене овим 
законом или другим прописом. У складу са прописима Европске уније и чланом 234. став 
3. Закона, Директорат издаје сертификат за пружање услуга у ваздушној пловидби и 
проверава да ли пружаоци услуга у ваздушној пловидби и даље испуњавају услове за 
пружање услуга. 
Такође, Законом о облигационим и основама својинско-правних односа у ваздушном 
саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 87/11), у Делу шест који се тиче надзора, у Глави 
I (Надзор који проистиче из потврђених међународних уговора), су прописана посебна 
надзорна овлашћења Директората (члан 173. поменутог закона). Овим законом је 
прописано да се о надзорним овлашћењима Директората обавештава Европска комисија, 
као и да Директорат сваке године подноси Европској комисији извештај о извршеним 
надзорима у складу са преузетим међународним обавезама. Овакав вид надзора (надзор 
који проистиче из потврђених међународних уговора), јесте још једна специфичност 
Директората у односу на друге јавне агенције, односно говори о његовој „sui generis“ 
позицији. 

 
Слика 1: Објекти одита (провере) и инспекцијског надзора 

Директорат је образован на начин да испуњава обавезе које проистичу из потврђених 
међународних уговора и домаћих закона како следи: 
- Конвенција о међународном цивилном ваздухопловству (у даљем тексту: Чикашка 

конвенција) („Службени лист СФРЈ“-Међународни уговори, број 11/80), која налаже 
једнообразну примену међународних стандарда и препоручене праксе, неопходних за 
безбедност и редовност ваздушног саобраћаја у свим земљама потписницама; 

- Мултилатерални споразум о успостављању Заједничког европског ваздухопловног 
подручја (ЕСАА Споразум) („Службени гласник РС“, број 38/09 и „Службени гласник 
РС - Међународни уговори“, број 12/10), који Републику Србију, када је реч о 
цивилном ваздухопловству, интегрише у Европску унију и који посебно захтева 
примену прописа Европске уније у овој области; 

- Mеђународна конвенција о сарадњи у области безбедности ваздушне пловидбе 
(Евроконтрол Конвенција) („Службени лист СЦГ”-Међународни уговори, бр. 18/04, 
19/04 и 4/05), која успоставља једнообразни европски систем контроле ваздушног 
саобраћаја; 

- Закон о ратификацији Мултилатералног споразума о рутним накнадама 
(„Службени лист СЦГ“-Међународни уговори број 4/05), који уводи заједничку 
политику у области рутних накнада и примену једнообразног европског система за 

ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
(НАЦИОНАЛНО НАДЗОРНО ТЕЛО) 

ОБЈЕКТИ ПРОВЕРЕ И ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

ПРУЖАОЦИ УСЛУГА 
У ВАЗДУШНОЈ 

ПЛОВИДБИ 

ВАЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ЦЕНТРИ ЗА ОБУКУ 
ВАЗДУХОПЛОВНОГ ОСОБЉА, 
ВАЗДУХОПЛОВНО ОСОБЉЕ 

 
... ОПЕРАТЕРИ 

АЕРОДРОМА 
АВИО-

ПРЕВОЗИОЦИ 
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њихово одређивање и убирање, као и примену јединствених санкција и принудне 
наплате у случају избегавања плаћања; 

- Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11 и 93/12); 
- Закон о јавним агенцијама („Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 81/05-исправка); 
- правилници и други подзаконски прописи усаглашени са прописима Европске уније 

и међународним стандардима у области ваздухопловства; 
- остали потврђени међународни уговори и споразуми који обавезују Републику 

Србију. 
Различити сегменти пословања Директората су стални предмет провере многих 
међународних институција: ICAO, Европске организације за безбедност ваздушне 
пловидбе (Евроконтрол), Европске агенције за безбедност ваздушног саобраћаја (EASA), 
Европске конференције цивилног ваздухопловства (ECAC), Агенције за обезбеђивање 
ваздушног саобраћаја САД (TSA) и Савезних ваздухопловних власти САД (FAA), као и 
експерата Европске комисије за оцену примене ЕСАА споразума. Из извештаја 
наведених институција о спроведеним проверама произилази да је пословање 
Директората усаглашено са међународним прописима и стандардима. 

4. Финансирање Директората 
За обављање послова из своје надлежности Директорат не користи средства из буџета 
Републике Србије, већ се иста обезбеђују из дела рутних и терминалних накнада нa име 
извршавања регулаторних и надзорних послова у складу са потврђеним међународним 
уговорима (Чикашка Конвенција, Евроконтрол Конвенција и Мултилатерални споразум 
о рутним накнадама), као и из накнада за које је Законом прописано да се плаћају 
Директорату. 

Овакав начин финансирања примењује се од оснивања Директората 2003.г., у свему у 
складу са међународним уговорима који обавезују Републику Србију и по угледу на 
слична решења која се већ примењују, како у окружењу, тако и у земљама ЕУ, чиме се 
гарантује стручност и независност ваздухопловне власти као битног елемента 
ваздухопловне безбедности и ангажовање експерата – ваздухопловних стручњака за 
обављање поверених послова. Обезбеђивање довољних финансијских средстава за 
функционисање ваздухопловне власти јесте предмет провере од стране релевантних 
међународних организација (ICAO, Евроконтрола, EASA, ECAC, TSA, FAA, ЕК). 
Неодговарајуће односно ненаменско, као и недовољно финансирање ваздухопловне 
власти се, сходно захтевима који произилазе из потврђених међународних споразума, 
сматра разлогом који има негативан утицај на безбедност ваздушног саобраћаја. 

Сходно претходно наведеном, Директорат обезбеђује средства за обављање послова из 
свог делокруга у складу са чланом 241. став 1. тач. 1-5. Закона из следећих извора 
прихода:  

4.1. дела накнада које се плаћају у складу са Мултилатералним споразумом о рутним 
накнадама или другим потврђеним међународним уговорима и дела терминалних 
накнада, утврђених годишњом трошковном базом на име извршавања регулаторних 
и надзорних послова, а у складу са чл. 73. и 241. став 1. тачка 2. Закона; 
Директорат се претежно финансира и то око 65%, из рутних и терминалних накнада 
у складу с потврђеним међународним споразумима који обавезују Републику Србију 
и то Чикашком конвенцијом и Евроконтрол Конвенцијом. Ове накнаде се утврђују 
искључиво у складу са потврђеним конвенцијама, односно међународним 
стандардима и прописима ЕУ у области ваздушног саобраћаја. У Чикашкој 
Конвенцији коју је Република Србија ратификовала, је изричито прописана забрана 
да Држава уговорница, на својој територији, наметне било какву накнаду, таксу, или 
другу дажбину искључиво за право транзитног прелета односно уласка и изласка 
ваздухоплова неке друге Државе уговорнице, што се не односи на право наплате 
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накнаде за пружање услуга које омогућавају безбедно и обезбеђено обављање јавног 
авио-превоза у ваздушном простору Републике Србије. У складу са Чикашкom 
Конвенцијом, висина накнада (накнаде прописане у члану 241. тачка 2. Закона, 
односно рутне и терминалне накнаде) се обрачунава на начин који је прописан 
регулативом ЕУ и Начелима за утврђивање основице цене за рутне накнаде и 
обрачунавање јединичних тарифа Евроконтрола (у даљем тексту: Начела 
Евроконтрола). Једна од основних карактеристика заједничког система рутних 
накнада је трошковна основаност. Наиме, Начела Евроконтрола обезбеђују да се 
трошкови наплаћују само за услуге у ваздушној пловидби  и то: управљање 
ваздушним саобраћајем (АТМ), комуникацију, навигацију и надзор (CNS), трагање и 
спасавање (SAR), ваздухопловно информисање (АIS), ваздухопловно метеоролошке 
услуге (МЕТ), трошкове надзора (рутни трошкови Директората као националног 
надзорног тела) и Евроконтрол трошкови за Републику Србију (контрибуција); 

4.1.1. Рутне накнаде - Република Србија је од 01. јула 2007.г., заједно са државом Црном 
Гором, интегрисана технички интегрисана у европски систем заједничке наплате 
рутних накнада (зона информисања у лету FIR/UIR Београд); укључењем 
трошковне основе КФОР за ваздушни простор изнад Косова и Метохије од 01. 
априла 2014.г., успостављена је заједничка зона наплате под називом „Србија-
Црна Гора-КФОР“ за исти ваздушни простор. Рутне накнаде за заједничку зону 
наплате, сходно Евроконтрол Конвенцији наплаћује Централни биро за наплату 
рутних накнада Евроконтрола (у даљем тексту: CRCO). 
У складу са Начелима Евроконтрола (који су усаглашени са преузетим ICAO 
стандардима и правилима, као и европским прописима које је Република Србија 
дужна да примени на основу ЕСАА споразума), висина јединице рутне накнаде се 
утврђује сваке године на транспарентан начин, са циљем финансирања рутних, 
односно  трошкова насталих коришћењем услуга у ваздушној пловидби и 
фунционисањем система, као и трошкове Евроконтрола, што представљају рутни 
трошкови: 
1) сертификованих пружалаца услуга у ваздушној пловидби (Контролoм летења 

Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд (у даљем тексту: SMATSA доо) и 
мађарског пружаоца услуга у ваздушној пловидби; 

2) националних надзорних тела на име обављања регулаторних и надзорних 
послова у оквиру система управљања ваздушном пловидбом (Директорат, 
Агенција цивилног ваздухопловства Црне Горе (даље у тексту: АЦВ ЦГ) и 
мађарских цивилних ваздухопловних власти;  

3) Евроконтрола (ови трошкови обухватају трошкове CRCO, као и годишњу 
котизацију која се плаћа Евроконтролу за чланство у тој међународној 
организацији и која је за 2014.г. износила 3,6 мил. евра) 

Методологија обрачуна рутних накнада и обавеза објављивања висине јединице 
рутне накнаде је прописана Правилником о мерилилима за обрачун и одређивање 
висине накнада за пружање услуга у ваздушној пловидби („Службени гласник 
РС“, бр. 98/11 и 71/13) којим су преузете Уредба Комисије (ЕЗ) број 1794/2006 од 
6. децембра 2006. године која предвиђа заједничку шему наплате за услуге у 
ваздушној пловидби и Услови примене система рутних накнада и услови плаћања 
Евроконтрола.  
У складу са принципом транспарентности (чл. 8. и 15. Уредбе Комисије (ЕЗ) број 
174/2006), планирано коришћење рутних накнада, као и сви аспекти детаљног 
годишњег финансијског плана и стратегијског пословног плана за петогодишњи 
период, се морају детаљно образложити сваке године на 
билатералним/мултилатералним састанцима са представницима Евроконтрола, 
ЕК, међународног удружења авио-превозилаца (IATA, IACA и ELFAA), на којем 
учествују све земље чланице заједничког система рутних накнада. На овим 
састанцима Проширеног одбора за рутне накнаде Евроконтрола се посебно 
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правда свака значајнија планирана промена трошковне основе, а у односу на 
безбедносне стандарде у ваздухопловству. 
На овај начин утврђени рутни трошкови представљају основу за одређивање 
висине јединице рутне накнаде, коју усваја Проширена комисија Евроконтрола. 
Коришћење услуга у ваздушном простору надлежности и плаћања рутне накнаде 
од стране авио-превозилаца, представља потврду о прихватању цене рутне услуге 
на тржишту. Овде постоји тржишна конкуренција на регионалном нивоу. Наиме, 
уколико се цена не прихвати, авио-превозиоци тј. корисници рутних услуга, ће 
поштујући принципе ефикасности и економичности пословања, усмеравати 
саобраћај преко околних земаља, рутама које су им исплативије, односно рутама 
са нижом ценом. 
Утрошак средства из рутних накнада, које CRCO наплаћује у име држава 
чланица, свака држава уговорница мора да правда на транспарентан начин који 
омогућава осталим државама чланицама, корисницима услуга, као и 
Евроконтролу, да имају потпуни увид у наменско коришћење одобрених 
средстава. Европски систем наплате рутних накнада спроводи СRСО и он 
обезбеђује преко 99% наплате. Пре интеграције Републике Србије у европски 
систем рутних накнада, постојала је пракса појединих авио-превозилаца да 
одбијају плаћање фактурисаних рутних накнада Републике Србије, уз 
образложење да постоји сумња да исте нису утврђене нити се користе у складу са 
Начелима Евроконтрола. 
Имајући у виду да се приходи планирају унапред на основу предвиђања која се 
због промене саобраћаја, пораста или смањења одређених трошкова, монетарних 
и других утицаја увек, мање или више, разликују од оствареног, прописана је 
обавеза да се сва обрачуната одступања уврсте у обрачун за наредни период како 
би се испоштовао принцип пуног покрића рутних трошкова. Да би се настале 
разлике рутних прихода и расхода адекватно уврстиле у обрачун, у сачињавању 
трошковне основе се примењује механизам корекције плана по основу пословања 
из претходних пословних година, а како је прописано у тачки 3.2.2 Начела 
Евроконтрола. Наведени механизам утиче на обрачун трошковне основе у 
наредним годинама, умањујући је за остварени суфицит или је повећавајући за 
остварени дефицит рутних прихода из претходних година. Примена механизма 
корекције омогућава додатну контролу од стране CRCO и IATA, којом се 
обезбеђује доследно поштовање принципа транспарентности и наменске 
употребе рутних накнада. 

4.1.2. Терминалне накнаде - за разлику од примене система рутних накнада где CRCO 
обезбеђује наплативост рутних накнада, Република Србија није у заједничком 
европском систему наплате терминалних накнада. Терминалне накнаде су 
прописане Одлуком о висини накнаде за коришћење услуга обезбеђења ваздушног 
саобраћаја у области терминалних контрола летења („Службени гласник РС“, 
бр. 91/06 и 45/07) на основу чега SMATSA доо фактурише и наплаћује исте. 
SMATSA доо врши плаћање дела фактурисаних терминалних накнада 
Директорату на основу међусобног споразума SMATSA доо и Директората за 
односну годину, а у складу са Одлуком о дефинисању међусобних обавеза 
Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о. и Директората цивилног 
ваздухопловства Републике Србије по основу учешћа у расподели прихода од 
терминалних накнада („Службени гласник РС“, број 32/11; у даљем тексту: 
Одлука о терминалним накнадама) и то 10% од наплаћених терминалних накнада 
за летове на аеродромима у Републици Србији. Потраживање односно приход 
Директората се у складу са претходно наведеном одлуком утврђено у висини од 
10% од износа фактурисаних терминалних накнада за летове на аеродромима у 
Републици Србији, а на име извршења регулаторних и надзорних послова 
Директората; 



- страна 41 од 164 - 

4.2. накнада за које је чл. 16, 18, 66, 72, 83, 86, 95, 109, 111, 113, 115, 129, 130, 150, 151, 
154, 155, 158, 159, 161, 166, 177, 179, 191, 224, 227, 244. и 248. Закона прописано да 
се плаћају Директорату и чија је висина одређена Правилником о висини накнада 
које се плаћају Директорату („Службени гласник РС“, број 13/11); у складу са 
чланом 241. став 1. тачка 1. Закона, ове накнаде се плаћају Директорату за 
поступање по захтеву за издавање, измену и продужење важења сертификата, 
дозвола, потврда, ауторизација, упис овлашћења, спровођење провере испуњености 
услова за обављање делатности и сл. Ови приходи чине мање од 10% извора 
финансирања Директората; 

4.3. накнаде за унапређење ваздушног саобраћаја коју, у складу са чланом 241. став 1. 
тачка 3. Закона, плаћају сви путници у јавном авио-превозу у одласку, посредством 
оператера аеродрома, односно ДЦВ путничка накнада и иста се користи за покриће 
трошкова активности Директората који су у функцији унапређења безбедности 
ваздушног саобраћаја; висина ове накнаде је прописана Правилником о висини 
накнада које се плаћају Директорату у износу од 0,98 ЕУР по одлазећем путнику; 

4.4. накнаде за унапређење ваздушног саобраћаја коју, у складу са чланом 241. став 1. 
тачка 4. Закона, плаћају корисници ваздухоплова по тони превезене поште и робе у 
авио-превозу у одласку, посредством оператера аеродрома, односно ДЦВ робна 
накнада и иста се користи такође за покриће трошкова активности Директората који 
су у функцији унапређења безбедности ваздушног саобраћаја; висина ове накнаде је 
прописана Правилником о висини накнада које се плаћају Директорату у износу од 
20 ЕУР по тони поште/робе у одласку, односно 0,02 ЕУР обрачунато по килограму 
терета; 

4.5. из осталих извора, у складу са законом. 
За одређене поверене послове државне управе за чије обављање је Директорат основан, 
Закон није предвидео да се плаћа накнада Директорату (за шта је претходним Законом 
било прописано плаћање накнаде), али је постигнута извесна равнотежа у обезбеђивању 
средстава увођењем ДЦВ путничке и ДЦВ робне накнаде за унапређење ваздушног 
саобраћаја (накнаде прописане у члану 241. став 1. тач 3. и 4. Закона), а која представља 
око 25% извора финансирања Директората. Нове накнаде које су уведене Законом 
предстaвљају накнаде за послове и надлежности Директората који се захтевају према 
европским прописима, а на чију се примену Република Србија обавезала потписивањем 
ECAA споразума (поступање по захтеву за сертификацију, за издавање оперативних 
дозвола, за обављање провере и сл.). Предложена решења су уподобљена с решењима 
која се већ примењују и прихваћена су у већини европских земаља, као и у странама 
потписницама ECAA споразума. 

5. Посебна напомена у односу на годишњи утрошак средстава Директората 
Финансијски план и извештај Директората подлеже вишеструкој контроли и то како од 
стране институција у земљи и то Владе Републике Србије и УО Директората, у складу 
са Законом и Законом о јавним агенцијама, као и независног ревизора у складу са 
Законом о ревизији („Сл. гласник РС“, број 62/13), тако и од стране Евроконтрол/CRCO 
и Међународног удружења авио-превозилаца (IATA) и других организација корисника 
ваздушног простора, током мултилатералних преговора (на састанцима Проширеног 
одбора за рутне накнаде Евроконтрола) који се одржавају два пута годишње (јунска и 
новембарска седница), као и билатералних преговора на захтев IATA, а у складу са чл. 3. 
тачком 5. и чл. 15. Уредбе (ЕЗ) број 1794/2006 о успостављању заједничке шеме наплате 
услуга ваздушне пловидбе, као и чланом 15. под е) Уредбе (ЕЗ) број 550/2004 о пружању 
услуга ваздушне пловидбе у оквиру Јединственог европског неба (Уредба о пружању 
услуга)). 
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6. Унутрашња организација Директората цивилног ваздухопловства Републике 
Србије: 
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