
 

Конкурсна документација за ЈН у отвореном поступку за услуге број 27/2015 ОП-4 

„Услуге финансијског кредита“ 

 

III.                       ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ 

 И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА,  

КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ  И СЛ. 
 

 

Предмет јавне набавке:  Услуге  финансијског кредита 

 

Посебни услови кредита:  Без девизне клаузуле и без ревалоризације главнице. 

 

Намена кредита:   Динарски кредит за одржавање ликвидности и измирење обавеза за 

испоручени природни гас. 

 

Опис поступка:  отворени поступак 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 

Износ кредита: 300.000.000,00 динара (износ главнице кредита) 
„Наручилац задржава право да није у обавези да повуче укупан износ главнице кредита, али да не 

може да повуче главницу кредита испод износа од 200.000.000,00 динара.“ 

 

Износ каматне стопе: Фиксна у складу са пословном политиком банке.  

 

Рок отплате кредита: 12 месеци уз 2 месеца почека, у 10 ануитета. 

 

Плаћање камате:  У укупном периоду се плаћа месечно на крају месеца на износ главнице 

кредита.  

 

Остали трошкови кредита:  У складу са понудом Банке. 

 

Расположивост кредита: средства кредита се стављају на располагање Наручиоцу три дана 

након потписивања уговора, без одлагања, без обавезе полагања депозита и без обавезе учешћа 

сопствених средстава Наручиоца. 

 

Инструмент обезбеђења уредног враћања кредита: 

 

 „Бланко менице и посебна менична овлашћења за сваку меницу посебно.“ 

 

Понуђач у својој понуди, као средство финансијског обезбеђења за уредно измирење обавеза по 

уговору не може од Наручиоца да захтева друга средства осим наведеног у овом кредитном 

захтеву. 
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КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА 
 

За јавну набаку бр. ЈН-27/2015 OП-4 у отвореном поступку 

УСЛУГЕ ФИНАНСИЈСКОГ КРЕДИТА 

 

1. Основни подаци о Наручиоцу 

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Градска топлана” Зрењанин,  

Скраћено пословно име: ЈКП „Градска топлана” Зрењанин  

Седиште: Панчевачка 55, Зрењанин, 23000 

Матични број: 20489758 

ПИБ: 105911713 

Шифра и назив делатности: 3530 – Снабдевање паром и климатизација 

Регистарски број: 8215210504 

Име законског заступника: мр Александар Старчевић, дипл. инж. маш. 

Е-mail:  office@gradskatoplanazr.rs 

Тел./факс:  023/ 023/315 0260;   факс. 023/023/315 0151 

 

2. Правни основ задуживања 

Одлука надлежног органа о задуживању: Одлука Надзорног одбора донета на седници одржаној 

дана 22.06.2015 године, број 5347-06 (дата у прилогу) 

 

3. Крајњи корисник кредита 

ЈКП „Градска топлана” Зрењанин 

 

4. Подаци о намени кредита 

Динарски кредит за одржавање ликвидности и измирење обавеза за испоручени природни гас. 

 

5. Рок коришћења кредита 

12 месеци 

 

6. Период почека 

2 месеца 

 

7. План повлачења кредита 

Једнократно, у року од три дана од дана потписивања уговора 

 

8. Износ кредита 

300.000.000,00 динара (износ главнице кредита) 
„Наручилац задржава право да није у обавези да повуче укупан износ главнице кредита, али да не 

може да повуче главницу кредита испод износа од 200.000.000,00 динара.“ 

 

9. Динамика отплате кредита 

12 месеци уз 2 месеца почека, у 10 ануитета (ануитети се отплаћују 22. у сваком месецу). 

 

10. Инструмент обезбеђења кредита 

бланко менице и посебна менична овлашћења за сваку меницу посебно. 

11. Обавеза банке:  
Редовно извештавање наручиоца о свим променама на рачуну кредита и рачунима обавеза по 

кредиту 
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    5)                             ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 

 

Јавна набавка бр.         ЈН-27/2015 ОП-4 

Предмет понуде:           „Услуге финансијског кредита“  

Наручилац:                    ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин  

 

 

РБ ОПИС ИЗНОС 

1. 
 

ИЗНОС КРЕДИТА - ГЛАВНИЦА 300.000.000,00  РСД 

2. 
 

Понуђена каматна  стопа 
_____________________%   

3. 
Износ укупне камате, кумулативно до краја 

отплатног периода у РСД 
______________________ 

4. 
Трошкови накнаде за пуштање кредита у 

течај у РСД 
______________________ 

5. 
Остали трошкови у РСД 

 
______________________ 

6. 

 

УКУПАН ИЗНОС НАБАВКЕ КРЕДИТА БЕЗ 

ГЛАВНИЦЕ У РСД         (3+4+5) 

______________________ 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана):   _________  дана од дана отварања понуда. 

Рок – период коришћења:  Годину дана од дана пуштања кредита у течај. 

 

План повлачења кредита: једнократно у року од три дана од дана потписивања уговора. 
„Наручилац задржава право да није у обавези да повуче укупан износ главнице кредита, али да не 

може да повуче главницу кредита испод износа од 200.000.000,00 динара.“ 

 

Наручилац је Конкурсном документацијом дефинисао наведене услове. Понуђач може потврдити 

или предложити повољније услове. 

Понуђач уз понуду прилаже Модел уговора и План отплате кредита као засебне документе. 

 

 

           Датум                               Одговорно лице понуђача: 

                                                                  М.П. 

_____________________                                                                    _______________________ 

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у Обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да Образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити Образац понуде. 
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