
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4
Бр. XI-13-404-72/2015
Датум: 15.06.2015. год.

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези конкурсне документације за јавну набавку услуге кредита за 
финансирање капиталних инвестиционих расхода, у отвореном поступку, Бр. XI-13-404-72/2015.

Наручилац  је  дана  12.06.2015.  године,  примио  путем  еmail-а  додатна појашњења
потенцијалног  понуђача  у  вези  јавне набавке услуге  кредита  за  финансирање  капиталних
инвестиционих расхода, у отвореном поступку, Бр. XI-13-404-72/2015, која гласа:

"1. Уколико је Банка Понуђач регистрована у регистру понуђача који се води при АПР-у у складу са 
чл.78. Закона о јавним набавкама, да је обавеза да доставља документцију којом показује испуњеност
обавезних услова из члана 75 и 76. Закона о јавним набавкама или је довољан само доказ да је банка
понуђач регистрована у наведеном регистру као и доказ да Банка понуђач има вежећу лиценцу 
Народне Банке Србије?
2. У тендерској документацији на страни бр.6 је наведено да је период почека ( грејс период) 12 
месеци, молим вас да нам прецизирате од ког датума ће се рачунати грејс период, да ли од датума 
Уговора или од датума повлачења прве трансе или од неког трећег датума?
3. Имајући у виду да је тендерском документацијом на страни 6. Презетован окврини план повлачења 
средстава из кредита, најљубазније вас молим да нам прецизирате на који начин да рачунамо план 
отплате, повлачење целокупног износа кредита одједном и на који датум или повлачење у складу са 
наведеним оквирним планом повлачења?"

У складу са чланом 63. став 3. Комисија Наручиоца, даје следећи одговор:

"Одговор  на  питање  број  1: Понуђач  уписан  у  Регистар  понуђача  није  дужан  да  приликом
подношења понуде доказује  испуњеност обавезних услова из члана 75.  став 1.  тачке од 1.  до  4.
Закона о јавним набавкама, односно као доказ доставља Извод /Решење о упису у регистра понуђача
или  Изјаву  датум  под  пуном  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  да  је  уписан  у  Регистар
понуђача , са наведеном интернет страницом на којој су ти подаци доступни. 
Услове из члана 76. Закона о јавним набавкам, наручилац није захтевао у предметној јавној набавци. 
Доказ из члана 75. став 1. тачка 5. односно важећу лиценцу Народне Банке Србије, понуђач доставља
уз понуду. 

Одговор на питање број 2 :  Период почека (грејс период)  је 12 месеци и почиње да тече од дана
потписивања уговора. 

Одговор  на  питање  број  3: Имајући  у  виду  да  оквирни  план  повлачења  кредита  из  конкурсне
документације не садржи тачне датуме повлачења, нити курс ЕУР по коме би се планирани динарски
износи повлачили, потребно је ради упоредивости понуда и приказивања укупног трошка кредита
да се План отплате кредита, као саставни део понуде, изради тако да се повлачење кредита врши
првог дана састављања понуде у целости."

Комисија

Ениса Аговић Хоти, дипл.правник, лице задужено за реализацију уговора      ________________

Данијела Мирковић Блазовић,дипл.економиста ________________

Mарија Крстић, дипл.правник, службеник за   јавне набавке ________________
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