
ПОНУДА 

1) Понуда бр. ___________од ____________ године,  за набавку финансијске услуге- 
кредита Општине Рача  у износу од 21.000.000,00 динара за финансирање дефицита текуће 
ликвидности.   

Општи подаци о понуђачу 

Назив понуђача: 
________________________         
 
Адреса понуђача: 
________________________         
 
Одговорно лице (потписник уговора)  
________________________          

Матични број понуђача: 
_________________________________________________________     
 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
____________________________________       
 
Име особе за контакт: 
_________________________________________________________    
  
Електронска адреса понуђача (e-mail): 
________________________         
 
Телефон: 
________________________________________________________     
 
Телефакс: 
________________________         
 
Број рачуна понуђача и назив банке: 
________________________          
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2) Понуду дајем: 

заокружити и податке уписати за а), б) или в) 

а) самостално 

б) са подизвођачем: 

1. ________________          

 

2. ________________          

 

3. ________________          

[навести назив и седиште свих подизвођача] 

 

в) као заједничку понуду: 

1. ________________          

 

2. ________________          

 

3. ________________          

[навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди] 

3) 3.1 УСЛОВИ ЗАДУЖИВАЊА 

 Износ кредита:                                                           21.000.000,00  динара. 
 

 Номинална каматна стопа: 
 

a. у % на годишњем нивоу     ________________________________ 

b. да ли је фиксна или променљива   ________________________________ 
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c. Врста обрачуна каматне стопе:  пропорционални метод    

 

 Трошкови кредита (провизије / накнаде): 
 

a. __________________________________________висина___________________________ 

 

b. __________________________________________висина___________________________ 

 

c. __________________________________________висина___________________________ 

Укупни трошкови кредита:                                 _______________________________ 

Ефективна каматна стопа: 

- у % на годишњем нивоу     ________________________________ 

 

    Укупан износ набавке кредита: 
- главница + камата + трошкови    ________________________ Динара 

 Инструмент обезбеђења кредита: 
     Менице и менична овлашћења.  
 

3.2 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 Рок важења понуде је 
(најмање 30 дана од отварања понуда)       _________ дана 

3.3. РОК ОДОБРЕЊА КРЕДИТА 

 Рок одобравања кредита је        _________ дана 
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3.4 РОК ОТПЛАТЕ КРЕДИТА 

У  шест  једнаких рата/ануитета, с тим да прва рата/ануитет доспева 29.07.2019. године, 
друга рата/ануитет 29.08.2019. године, трећа рата/ануитет 29.09.2019. године, четврта 
рата/ануитет 29.10.2019. године, пета рата/ануитет 29.11.2019. године и шеста 
рата/ануитет 29.12.2019. године. 
 
3.5 ПРИЛОГ 

 План отплате кредита са обрачуном ефективне каматне стопе   ________ 
 Предлог уговора                                                               ________ 
 

Место:                                      М.П.                    Потпис одговорног лица 

Датум:                                                                     ____________________ 

 


