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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12 и 14/15) 
 

Општинска управа општине Нови Кнежевац 
 
објављује 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 
 

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. ЈН I-1.2.13/2015 – Инвестициони кредит, 
шифра из општег речника јавних набавки: 66113000 – услуге одобравања кредита, уговор је закључен 
са „BANCA INTESA“ AD из Београда. 
 
Вредност уговора: 342.000,00 еура у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан пуштања средстава кредита у течај (главница) + 34.075,79 еура пратећи трошкови 
кредита (камате + други трошкови) = 376.075,79 еура, а према Плану отплате кредита који је саставни 
део Уговора. 
 
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена кредита. 
 
Број примљених понуда: 4 
 
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Најнижи понуђени укупан износ набавке 
кредита је 361.739,98 еура (индексиран у еурима, по средњем курсу НБС на дан објављивања јавног 
позива за подношење понуда).  
 
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиши понуђени укупан износ набавке 
кредита је 368.369,84 еура (индексиран у еурима, по средњем курсу НБС на дан објављивања јавног 
позива за подношење понуда).  
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.06.2015. године. 
 
Датум закључења уговора: 21.07.2015. године. 
 
Период важења уговора: Рок отплате кредита је 60 месеци од дана пуштања средстава кредита у 
течај (крајњи рок за повлачење средстава кредита је 120 дана од дана потписивања уговора. 
Повлачење средстава – једнократно). У рок отплате кредита урачунат је и период мировања у трајању 
од 12 месеци од дана пуштања  средстава кредита у течај.  
 
Основни подаци о добављачу: „BANCA INTESA“ AD, са седиштем у Новом Београду, Милентија 
Поповића бр.7б, ПИБ 100001159, матични број 07759231, број рачуна 908-16001-87, телефон 064/8 
777 583, факс 0230/432 705 и e-mail адреса snezana.popovic@bancaintesa.rs , коју заступа председник 
Извршног одбора Драгиња Ђурић (лице овлашћено за потписивање уговора Снежана Поповић). 


