На основу члана 30. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС “, број 116/08),
Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК
О ФОРМИ И САДРЖИНИ КРЕДИТНОГ ЗАХТЕВА
И ФОРМИ И САДРЖИНИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА
У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КРЕДИТА КАО ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописујe форма и садржина кредитног захтева
и форма и садржина документације о кредитној способности, као обавезног
елемента конкурсне документације, које је наручилац дужан да припреми тако да
понуђачи могу да припреме исправну понуду кредита као финансијске услуге.
Члан 2.
Кредитни захтев се подноси у писаном облику.
Члан 3.
Кредитни захтев садржи елементе који су, с обзиром на начин коришћења
позајмљених средстава и правни положај наручиоца у смислу Закона о јавним
набавкама (у даљем тексту: Закон), неопходни за припрему понуде кредита, и то:
1) основне податке о наручиоцу;
2) одлуку надлежног органа о задуживању;
3) намену кредита;
4) начин коришћења кредита;
5) износ кредита;
6) износ каматне стопе;
7) износ провизије и других трошкова;
8) рок отплате кредита;
9) период почека отплате кредита;
10) план повлачења кредита;
11) план и износ отплате кредита;
12) средство обезбеђења за уредну отплату кредита;
13) друге елементе кредита;
14) образложење кредитног захтева.
Члан 4.
Ако је намена кредита финансирање или рефинансирање капиталних
инвестиционих расхода, кредитни захтев садржи основне карактеристике
инвестиционог пројекта, и то:
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1) назив или опис пројекта;
2) структуру и укупне расходе (са и без пореза на додату вредност);
3) изворе финансирања расхода пројекта.

Члан 5.
Кредитни захтев може да садржи и друге елементе који су неопходни за
припрему понуде кредита ако се тим елементима не ограничава конкуренција међу
понуђачима.
Члан 6.
Уз кредитни захтев, наручилац подноси прописану документацију у
писаном облику.
Члан 7.
Документација о кредитној способности државног органа, организације,
установе и другог директног или индиректног корисника буџетских средстава у
смислу закона којим се уређује буџетски систем и буџет, као и организације за
обавезно социјално осигурање садржи:
1) основне податке о наручиоцу;
2) акт о оснивању;
3) статут;
3) одлуку надлежног органа о задуживању;
4) одлуку надлежног органа о покретању поступка јавне набавке кредита;
5) одлуку о завршном рачуну буџета и финансијске извештаје за последње
две пословне године;
6) одлуку о плану буџета за текућу годину;
7) усвојену пројекцију буџета у периоду отплате кредита.
Члан 8.
Ако је намена кредита финансирање или рефинансирање капиталних
инвестиционих расхода, поред документације из члана 7. овог правилника, банци
се подноси и:
1) документација неопходну за реализацију пројекта који се финансира;
2) закључак о укупној вредности пројекта и структури финансирања;
3) усвојени план капиталних инвестиција;
4) усвојени стратешки план развоја.
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Члан 9.
Када је наручилац јавно предузеће, правно лице које обавља делатност од
општег интереса и правно лице основано од наручиоца, документација о кредитној
способности садржи:
1) пословно име и седиште;
2) име и адресу заступника, границе његових овлашћења и спесимен
потписа;
3) акт о оснивању, односно статут; акт о регистрацији; матични број и
пореско-идентификациони број (ПИБ);
3) стратегију развоја (презентација дугорочних циљева и оперативних
задатака);
4) податке о унутрашњој организацији и овлашћењима делова у правном
промету са трећим лицима;
5) опис претежне делатности и перспективе (опис производа, односно
услуга, опис корисника услуга и добављача, опис понуде и тражње за производом,
односно услугом и др.);
6) податак о висини капитала и структуру власништва;
7) преглед имовине;
8) политику утврђивања и наплате тарифе за последње две пословне године
(одлука о ценама, тарифни систем и др.);
9) финансијске извештаје за последње две пословне године;
10) бизнис план у периоду отплате кредита.

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“.

Број: 110-00-00224/09
У Београду, 30. октобра 2009. године
МИНИСТАР
др Диана Драгутиновић
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