
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број  124/12), Одлуке Скупштине  општине Чајетине о кредитном задуживању 
број
 02-24/2014-01 од 20.  Фебруар  2014.  године,  мишљења  Министарства 
финансија  и привреде,  Управе  за  јавни  дуг  број  401-147/2014-001  од  23. 
јануара 2014. године  и Одлуке председника општине Чајетине о покретању 
поступка јавне набавке финансијске услуге кредита за изградњу гондоле број 
404-95/14-01 од 09. маја 2014. године

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Краља Александра Карађорђевића број 28

31310 Чајетина
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Наручилац: Општина Чајетина, улица Краља Александра Карађорђевића 
број 28, Чајетина, као корисник буџетских средстава. Интернет адреса 
наручиоца: www.cajetina.org.rs.
Одговорно лице наручиоца је председник општине.

2. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.

3. Правни основ за објављивање позива је члан 60. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12), Одлука Скупштине општине Чајетине о 
кредитном задужењу  број  02-24/2014-01 од 20.  фебруара  2014.  године, 
Мишљење Министарства финансија и привреде, Управе за јавни дуг број 401-
147/2014-001  од  23.  јануара  2013. године и  Одлука  председника  општине 
Чајетине о покретању поступка јавне набавке финансијске услуге кредита за 
изградњу гондоле број 404-95/14-01 од 08. мајa 2014. године.
4.  Предмет  јавне  набавке:  кредит  за  изградњу  гондоле,  у  износу  од 
750.000.000,00 динара у динарској противвредности - еура, по средњем курсу 
НБС на дан пуштања кредита у течај. Рок отплате кредита је 10 година, са 
укљученим грејс периодом од 18 месеци, у месечним ратама. Наручилац има 
намеру  да  одобрени  кредит  користи  за  финансирање набавке  и  испоруке 
механичке и електричне опреме и одговарајућих техничких радова и пружања 
стручне помоћи за  једну успињачу  са  исклопивим гондолама са две  сајле, 
једном међустаницом, једним подземним погонским механизмом, капацитета 
до 1000 лица на сат.
Ознака  из  општег  речника  набавки  је  6611300-  услуге  одобравања 
кредита.

5. Право учешћа у овом поступку јавне набавке има понуђач  који испуњава 
обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама. Испуњеност 
услова  из  члана  75. став  1.  Закона  о  јавним  набавкама  понуђач  доказује 
достављањем  доказа  у  складу  са  чланом  77.  став  1.  ЗЈН  и  конкурсном 
документацијом.
6. Критеријум за избор најповољније понуде и доделе уговара о јавној набавци 
је најнижа понуђена цена кредита. Цена кредита је ефективна каматна стопа, 
која се обрачунава сагласно одлуци НБС о њеном обрачуну.



7. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса: Конкурсна
документација се преузима непосредно у згради Општинске управе Чајетине, 
Краља  Александра  Карађорђевића  број  28,  у  канцеларији  број  213, сваког 
радног дана од 8,00 до 15,00 часова до истека рока за подношење понуда или 
на  Порталу  Управе  за  јавне  набавке  и  сајту  Општине  Чајетина 
www.cajetina.org.rs

8.  Начин  подношења понуда и  рок:  Понуде се  достављају  непосредно  или 
путем  поште на  адресу  Општинска  управа  Чајетина,  Краља  Александра 
Карађорђевића број 28, у затвореној коверти са назнаком - Понуда за набавку 
услуге   кредита за  гондолу,  ЈНВВ-у број  21/14-  Не  отварати.  На  полеђини 
коверте мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача.
Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео 
понуду не  може  истовремено  да  учествује  у  заједничкој  понуди  или  као 
подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда.
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин одређен конкурсном документацијом.
Крајњи рок за достављање понуда је  30-и дан од дана објављивања јавног 
позива на Порталу Управе за јавне набавке, и то до 12,00 часова без обзира на 
начин достављања.
Уколико крајњи рок падне у нерадан дан рок за достављање понуда се помера 
за први наредни радни дан, до 12,00 часова.
Понуде које стигну после истека рока за подношење понуда сматраће се
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању 
поступка биће враћене понуђачу, са назнаком да је понуда неблаговремена.

9. Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће обавити 
комисија за  набавку  кредита  последњег  дана  истека  рока  за  подношење 
понуда,  у  12,30  часова  у просторијама  Општинска  управа  Чајетина,  Краља 
Александра Карађорђевића број  28,  у малој  сали, уз присуство овлашћених 
представника понуђача.

10.  Услови  за  учествовање  представника  понуђача  у  поступку  отварања 
понуда:
представници понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда комисији 
за јавну набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда. 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, 
оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

11. Адресе државних органа:  Иннтернет адресе државних органа, где се 
могу наћи сви
Релевантни  подаци  о  пореским  обавезама,  заштити  животне  средине, 
заштити при запошљавању  и условима рада.
Пореске обавезе –Пореска управа www.  poreskauprava  .gov.rs  
Заштита  животне  средине  –  Министарство  животне  средине,  рударства  и 
просторног планирања www.mprrpp.gov.rs и www.sepa.gov.rs
Заштита при запошљавању и услови рада –Министарство рада, запошљавања 
и социјалне политике-  www.minrzs.gov.rs

http://www.cajetina.org.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.poreskauprava.gov.rs/


12. Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана отварања 
понуда.

13.  Наручилац може у року предвиђеном за подношење понуда да изврши 
измене  или  допуне  конкурсне  документације  и  дужан је  да  без  одлагања 
измене или допуне објави на порталу јавних набавки и  на својој  интернет 
страници.
У случају да наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или 
мање дана  пре  истека  рока за  подношење понуда наручилац  је  дужан да 
продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда.

14. Наручилац је дужан да донесе одлуку о обустави поступка уколико нису 
испуњени услови за доделу уговора. Наручилац задржава право да обустави 
поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога сагласно члану 
109. Закона о јавним набавкама. Наручилац ће одлуку о обустави поступка 
јавне набавке писано образложити и доставити понуђачима у року од 3 дана 
од дана доношења одлуке.

15.  уговор са понуђачем чија понуда буде изабрана као најповољнија биће 
закључен о року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права.

16. Контакт телефон: 031/831-151, локал 134, служба за јавне набавке.


