ОБРАЗАЦ - ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПОНУДЕ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
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:
Лице
овлашћено
уговора

Датум ___________

за

потписивање

М.П.

_________________________

Образац понуде број 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА КРЕДИТ У ДИНАРИМА

•Износ кредита: до _______________ динара
•Номинална каматна стопа: ________________% годишње
•Остали трошкови кредита (провизије / накнаде):
Назив трошка кредита

Износ у динарима

% у односу на
главницу кредита

а
б
в
•Ефективна каматна стопа: ___________________% годишње

•Цена кредита ___________________ (камата + остали трошкови кредита)
6. Укупан износ набавке кредита
(главница+камата+остали трошкови кредита): ___________

Приложен план отплате кредита:

Датум ___________
________________________________

М.П.

ДА

НЕ

Образац понуде број 2
ОБРАЗАЦ
ПОНУДЕ У ЕВРИМА СА НОМИНАЛНОМ
КАМАТНОМ СТОПОМ
ИСКАЗАНОМ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ВЕЗАНУ ЗА ТРОМЕСЕЧНИ ЕУРИБОР
1.Износ кредита: до ______________ динара
2. Валутна клаузула је обавезна и примењује се средњи девизни курс НБС за
EUR.
Износ кредита у еврима је по средњем курсу НБС на дан 24.11.2017. године је
до_____________________ EUR
3. Номинална каматна стопа: ________________% годишње
Номиналну каматну стопу исказати као варијабилну каматну стопу на годишњем нивоу,
везано за тромесечни еурибор, при чему се узима тромесечни еурибор на дан
08.12.2017. године
4.Остали трошкови кредита (провизије / накнаде):
Назив трошка кредита

Износ у еврима

% у односу на
главницу кредита

а
б
в

5. Ефективна каматна стопа: ___________________% годишње
6. Цена кредита ___________________ (камата + остали трошкови кредита)
( цену дати у еврима- прерачун у динаре ће се вршити по средњем
девизном курсу НБС на дан отварања понуда )
7. Укупан износ набавке кредита
(главница+камата+остали трошкови кредита): ___________
( цену дати у еврима- прерачун у динаре ће се вршити по средњем девизном
курсу НБС на дан отварања понуда )
Приложен план отплате кредита:

Датум ___________

ДА

М.П.

НЕ

_____________________________

