АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

Одговори на питања представника пословних банака у вези с
ЈАВНИМ ПОЗИВОМ ЗА ИЗБОР ПОСЛОВНЕ БАНКЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КРЕДИТА ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ЈАВНОГ ДУГА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

ПИТАЊА:

ОДГОВОРИ:

1.

Да ли је уз доказ о поседовању дозволе за рад, потребно
Не у овој фази.
доставити још неки доказ?

2.

Да ли доставити само динарски план отплате?

Банка је тражила да доставимо следећу документацију:

Динарски (применом курса 125,00 дин за евро) и у еврима (због
кредита с валутном клаузулом).


-одлуку Скупштине о задуживању
-одлука о буџету за 2017. годину
-мишљења Министарства финансија
3.

-Преглед свих кредитних обавеза




-Закључак Покрајинске Владе од 21.12.2016. године
-Пројекције прихода и расхода за период важења кредита


У јавном позиву смо навели бројеве службених листова у
којима су објављене одлукa о задуживању и одлука о
буџету за 2017. године, а поставили смо их и на сајт
www.budzet.vojvodina.gov.rs.
Мишљења Министарства финансија и Извештај о стању
дуга смо поставили такође на сајт;
Закључке Покрајинске владе не објављујемо
(Закључак у овој фази је за банке беспредметан пошто
дефинише овлашћења интерног карактера, у смислу
припреме и потписивања јавног позива).
Што се тиче пројекције прихода и расхода у периоду
важења кредита, с обзиром да се буџет доноси као
једногодишњи дугорочне пројекције немамо.

ПИТАЊА:

ОДГОВОРИ:

4.

Како би добили извештај Кредитног Бироа, Банка која до сада
Нисмо у могућности да потпишемо формулар, јер немамо за то
није била кредитор АП Војводине, поставила је питање:
овлашћење Покрајинске владе.
- Да ли бисте могли да нам доставите потписани формулар?

5.

Пошто се кредит одобрава државном органу, у самом процесу
Банка тражи личну карту председника Покрајинске владе у одобравања не видимо потребу за личном картом. За
процесу одобравања кредита?
идентификацију клијента довољна је Одлука о избору
Покрајинске владе („Службени лист АП Војводине, бр. 38/2016).

6.

Да ли Банка може да понуди 4 различите каматне стопе,
посебно за сваку траншу кредита?

Не. Кредит је јединствен, у питању су 4 транше. Без обзира што
ће то оперативно бити 4 кредитне партије, стопа мора бити иста.

7.

С обзиром да су обвезнице с валутном клаузулом потребно нам
је 17.209.798,50 евра у динарској противвредности и на тај износ
треба да гласи понуда. Због тога што је у питању кредит с
валутном клаузулом актом о буџету за 2017. годину планиран је
износ од 2.237.173.805,00 динара, што је према нашим
проценама кретања курса више него довољно. Уговор ће морати
Да ли понуда кредита треба да гласи на 17.209.798,50 евра или
да садржи одредбу о ограничењу динарског износа до нивоа
на 2.237.273.805,00 динара?
планираног.
Уколико се ипак покаже да је потребно више од тог, постоји
могућност ребалансирања буџета и планирања апропријације у
висини разлике између укупног износа задужења дефинисаног
Одлуком о рефинансирању и износа који је у складу с том
одлуком реализован у првој фази рефинансирања.

8.

Да ли понуда мора бити дата на укупан пакет или може само На укупан пакет од 17.209.798,50 евра, који ће се реализовати у
на траншу?
4 транше.

ПИТАЊА:

9.

10.

Да ли уговор мора да садржи одредбу:
„Кредитор прихвата обавезу, уколико кредитна средства не
пусти у планираним роковима, да Аутономној покрајини
Војводини средства обезбеди на дан доспећа наредног
ануитета и надокнади штету у висини камате која ће бити
обрачуната на основу обвезница у периоду до наредног
ануитета, применом каматне стопе коју обвезнице носе.“

ОДГОВОРИ:
Да, понуда и уговор морају садржати овакву одредбу, односно
обавезу банке да пусти кредит на тражене дане повлачења, као
и обавезу да накнади штету на наведени начин уколико не
испоштује рок за пуштање кредитних средстава. На тај начин
АПВ се штити од могуће штете због пропуста или немогућности
банке да испоштује уговорену динамику повлачења кредитних
средстава која је наведена у јавном позиву.

Да. Узеће се у разматрање све понуде које стигну на адресу
Да ли рок за доставу понуда укључује и 12. јануар 2017.
наведену у јавном позиву закључно са 12. јануаром 2017.
године?
године.

