На основу Покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода („Службени лист АПВ”, број 17/2018)

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕДИТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Право учешћа на овом јавном позиву има пословна банкa
којa поседује дозволу за рад коју је издала Народна банка
Србије и која прихвата услове из овог јавног позива.
ü Корисник кредита
Аутономна покрајина Војводина, Покрајинска влада (МБ
08068615; ПИБ 103762102)
ü Предмет набавке
Финансијска услуга: кредит за финансирање капиталних
инвестиционих расхода Аутономне покрајине Војводине.
ü Поступак
У складу с чланом 7. став 1. тачка 13) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и
68/15), на услуге кредита овај закон се не примењује.
ü Правни основ задуживања
Покрајинска скупштинска одлука о задуживању за
финансирање
капиталних
инвестиционих
расхода
(„Службени лист АПВ”, број 17/2018, од 29. марта 2018.
године; у даљем тексту: Одлука о задуживању).
Мишљење Министарства финансија, Управе за јавни дуг,
број: 401-389/2018-001, од 8. марта 2018. године.
Закључак Покрајинске владе, број: 422-9/2018 од 4. априла
2018. године.
ü Намена средстава
Задуживање Аутономне покрајине Војводине врши се ради
финансирања
инвестиционих
расхода,
односно
унапређивања инфраструктурних капацитета институција
чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина у области
система здравствене заштите – за набавку медицинске и
немедицинске опреме и у области система управљања

водама – за изградњу и капитално одржавање
водопривредних објеката.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ
Критеријум за оцену понуда и доделу уговора јесте најнижа
фиксна ефективна каматна стопа, уз испуњење/прихватање
свих осталих услова из јавног позива. Ефективну каматну
стопу треба обрачунати на дан 16.04.2018. године.
Уколико две понуде или више њих буду с понуђеном
једнаком ефективном каматном стопом, уз испуњење свих
осталих услова, избор ће бити спроведен у поступку
директног преговарања.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КРЕДИТА
ü Врста и износ кредита
Оквирни дугорочни кредит – који ће се реализовати у
траншама у року од годину дана од дана закључења уговора
о оквирном дугорочном кредиту с пословном банком – у
складу с планираном динамиком спровођења активности у
процесу реализације инвестиционих улагања за која се
обезбеђују кредитна средства у износу од 1.600.000.000,00
динара, као највишег износа утврђеног у Одлуци о
задуживању.
ü Валута кредита
Динарски кредит без валутне клаузуле, или динарски кредит
уз примену валутне клаузуле/индексирано у валути ‒ евро,
применом званичног средњег курса Народне банке Србије,
према курсној листи на дан повлачења кредитних средстава.
ü Средство обезбеђења
Највише дванаест (12) бланко сопствених меница
регистрованих у Народној банци Србије.
ü Камата
Фиксна каматна стопа.

Ефективна каматна стопа до 3,0%, за задуживање
индексирано у страној валути евро (EUR), или
ефективна каматна стопа до 3,5% за задуживање у
динарима.
Обрачун камате: применом простог интересног рачуна
(француске пропорционалне методе).
ü Рок отплате кредита
Седамдесет два (72) месеца од дана пуштања у течај сваке
појединачне транше кредита, укључујући грејс период од
дванаест (12) месеци.
ü Грејс период
Грејс период почиње даном повлачења кредитних средстава
и траје дванаест (12) месеци.
У грејс периоду, камата се обрачунава на последњи дан у
месецу – применом простог интересног рачуна (француском
пропорционалном методом) и плаћа се месечно.
ü Начин обрачуна и отплате кредита
Кредит ће се отплаћивати по истеку грејс периода, у десет
(10) шестомесечних ануитета, с једнаким износом главнице
дуга.
Први ануитет, сваке појединачне транше кредита, доспева
осамнаест (18) месеци од повлачења кредитних средстава.
У отплатном периоду који почиње истеком грејс периода,
камата се обрачунава месечно, а плаћа шестомесечно – у
роковима доспећа ануитета.
ü План и динамика повлачења кредита
Кредит ће се повлачити у траншама, у складу с планираном
динамиком спровођења активности у процесу реализације
инвестиционих улагања за која се обезбеђују кредитна
средства, при чему ће се поступак повлачења регулисати
уговором о кредиту.

ü Други обавезни услови кредита
Могућност корисника кредита да превремено врати кредит,
без трошкова накнаде.
Неприхватљиви су други трошкови кредита (накнада,
провизија и слично).
ПОНУДА
Понуда мора да садржи недвосмислену изјаву воље банке ‒
понуђача да по условима из јавног позива и с понуђеном
каматном стопом намерава да закључи уговор о кредиту са
Аутономном покрајином Војводином – Покрајинском
владом.
У прилогу понуде, доставити прелиминарни план отплате за
целокупан износ кредита од 1.600.000.000,00 динара, на дан
16.04.2018. године, у складу с каматном стопом која се нуди
и условима утврђеним у овом позиву, применом курса од
120,00 динара за евро код кредита са валутном клаузулом.
Уз понуду, треба доставити доказ о поседовању дозволе за
рад коју је издала Народна банка Србије.
Понуду доставити, у Покрајински секретаријат за финансије,
најкасније до 8. маја 2018. године до 14 часова, с назнаком
„НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА КРЕДИТА”, на адресу:
Покрајински секретаријат за финансије, Булевар Михајла
Пупина 16, 21000 Нови Сад.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ
Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране.
Понуде које не испуне све обавезне услове неће бити
прихваћене.
Оцену достављених понуда ‒ у смислу испуњења услова из
јавног позива, као и избор понуде према утврђеном
критеријуму, извршиће комисија коју ће образовати
Покрајински секретаријат за финансије.
Јавни позив објављен је на интернет странама:
www.vojvodina.gov.rs;
www.budzet.vojvodina.gov.rs;
и
www.psf.vojvodina.gov.rs

ПОСЕБНА НАПОМЕНА
У члану 8. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету
Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени
лист АПВ”, број 57/2017) утврђено је следеће: „Сталне
апропријације утврђене овом одлуком представљају
апропријације планиране за отплату јавног дуга, те као
безусловне и неопозиве обавезе Аутономне покрајине
Војводине, имају приоритет у исплати у односу на остале
расходе и издатке утврђене овом одлуком.”
КОНТАКТ
Новица Тодорић, бр. тел.: 021/487-4612
eлектронска пошта: novica.todoric@vojvodina.gov.rs
Александар Величковић, бр. тел.: 021/487-4682
eлектронска пошта: aleksandar.velickovic@vojvodina.gov.rs
По овлашћењу Покрајинске владе
бр.: 422-9/2018, од 4. априла 2018. године
ЧЛАНИЦА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ПОКРАЈИНСКА СЕКРЕТАРКА
ЗА ФИНАНСИЈЕ
Смиљка Јовановић с.р.

