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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  одобравања кредита 

 

Услови кредита:  У складу са Уредбом о условима за субвенционирање камата за кредите за 

одржавање ликвидности и финансирање трајних обртних средстава у 2014 години. 

 

Намена кредита:   Динарски кредит за одржавање ликвидности. 

 

Опис поступка:  отворени поступак 

 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

 

Износ кредита: 150.000.000,00 динара (износ главнице кредита) 

 

Износ каматне стопе: Фиксна у складу са Уредбом о условима за субвенционирање камата за 

кредите за одржавање ликвидности и финансирање трајних обртних средстава у 2014 години (Не 

виша од 5,45% на годишњем нивоу.  

 

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

 

Плаћање камате:  У периоду почека се плаћа месечно на износ главнице кредита, током 

отплатног периода од 10 месеци садржана у ануитетима.  

 

Једнократна накнада за одобравање кредита:  У складу са Уредбом, једнократна накнада не 

виша од 0,5% од износа 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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    5)    ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

 

Јавна набавка бр.         ЈН-45/2014 ОП-11 

Предмет понуде:           „Услуге одобравања кредита“  

Наручилац:                    ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин  

 

 

РБ ОПИС ИЗНОС 

1. 

 

Износ кредита  

 

150.000.000,00  РСД 

2. 

 

Номинална каматна стопа 

на годишњем нивоу 

_____________________%   

3. 

Износ укупне обрачунате камате, 

кумулативно до краја отплатног периода 

применом комформног метода 

______________________ 

4. 

Збир трошкова и наднада који се, без 

камате, укључују у обрачун ефективне 

каматне стопе 

______________________ 

5. 

Ефективна каматна стопа на годишњем 

нивоу исказана по важећој методологији 

НБС на годишњем нивоу 

______________________% 

6. 

 

УКУПАН ИЗНОС НАБАВКЕ КРЕДИТА БЕЗ 

ГЛАВНИЦЕ            (3+4) 

______________________ 

 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана):   _________  дана од дана отварања понуда. 

 

План повлачења кредита: једнократно у року од три дана од дана потписивања уговора. 

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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VIII.          ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 

 

Износ кредита  

  

 

150.000.000,00 

1. Номинална каматна стопа на  

годишњем нивоу 

 

________________% 

2. Износ укупне обрачунате камате, кумулативно до 

краја отплатног периода, применом комформног 

метода 

 

________________ дин. 

3. трошкови и накнаде који се без камате укључују у обрачун ефективне каматне стопе: 

назив проценат основица Износ трошка 

               %                    динара                    динара 

               %                    динара                    динара 

               %                    динара                    динара 

Збир трошкова и накнада који се без камате укључују у обрачун 

ефективне каматне стопе: 

Напомена: обавезно навести назив трошка. Уколико је податак 

само у апсолутном износу ставити цртице за проценат и 

основицу. Приказати обрачунате трошкове до краја отплатног 

периода кредита. 

 

4. Ефективна каматна стопа на годишњем нивоу по важећој  

методологиги НБС 

             

                               % 

5. Укупни трошкови кредита (2+3) динара 

 

 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРА ЦЕНЕ: 

- под 2. уписати укупан износ камате 

- под 3. уписати све трошкове кредита 

- под 5. уписати укупне трошкове кредита ( камата + трошкови) 

 

 

 

              Датум                    Одговорно лице понуђача: 

                                                                    М.П. 

_____________________                                                                 _______________________ 

 

Напомена:  Понуђач је дужан да попуни све ставке наведеног обрасца 

 

 

 

IX.                                              МОДЕЛ  УГОВОРА 

 

Понуђач уз понуду мора да достави модел уговора о кредиту, израђен у складу са понудом, 

Кредитним захтевом наручиоца и осталим елементима конкурсне документације, потписан, оверен 

печатом и на свакој страни парафиран од стране овлашћеног лица понуђача као и и План отплате 

кредита. 
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