На пснпву шлана 35. Закпна п јавнпм дугу (''Службени гласник РС'', бр. 61/2005, 107/2009 и
78/2011), на пснпву Одлуке председника ппщтине Бпјник п кредитнпм задужеоу ппщтине Бпјник
бр. 70/017 пд 16.03.2017. и на пснпву Одлуке п ппкретаоу ппступка набавке бр. 404-12/17 пд
16.03.2017.
ОПШТИНА БОЈНИК
16205 Бпјник, ул. Трг слпбпде бр. 1
пб ј а в љ у ј е
ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљаое ппнуда за набавку финансијске услуге - кредита
1. Предмет набавке је: финансијска услуга - динарски кредит за финансираое дефицита текуће
ликвиднпсти. 66113000 - услуге пдпбраваоа кредита
2. Висина кредитнпг задужеоа изнпси: 12.000.000,00 дианра а рпк за враћаое средстава је крај
бучетске гпдине тј. 30. децембар 2017. гпдине.
3. Наручилац: Опщтина Бпјник, Ул. Трг слпбпде бр. 1, 16205 Бпјник
4. Валутна клаузула у ппнуди није дпзвпљена.
5. Рпк за дпступнпст средстава је 24 шаса пд дана пптписиваоа угпвпра са најппвпљнијим
ппнуђашем.
6. Рпк за дпстављаое ппнуда: Ппнуда мпра да пристигне на адреси наручипца најкасније је 22.
Март 2017. дп 14,00 шаспва без пбзира на нашин дпстављаоа.
7. Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана
8. Ппнуде се ппднпсе у запешаћенпј кпверти на адресу: Опщтина Бпјник, улица Трг слпбпде брпј
1, 16205 Бпјник, са назнакпм: ''Ппнуда за набавку финансијске услуге краткпрпчнпг кредита
404-12/17''. На пплеђини кпверте пбавезнп уписати ташан назив, адресу ппнуђаша и кпнтакт
телефпн. Непптпуна и неблагпвремена ппнуда неће се разматрати.
9. Јавнп птвараое ппнуда пбавиће се 22. Март 2017. у 14,15 шаспва у прпстпријама ппщтине
Бпјник, улица Трг слпбпде, брпј 2-4 у Скупщтинскпј сали. Отвараоу ппнуда мпгу присуствпвати
пвлащћени представници ппнуђаша кпји су дужни да свпја писмена пвлащћеоа предају
председнику кпмисије пре птвараоа ппнуда.
10. Критеријум за избпр најппвпљније ппнуде: је најнижа ппнуђена цена кредита. Цена кредита
је ефективна каматна стппа, кпја је пбрашуната сагласнп пдлуци НБС п оенпм пбрашуну. У
ситуацији када ппстпје две или вище ппнуда са истим трпщкпвима кредита, нарушилац ће избпр
најппвпљније ппнуде изврщити на тај нашин щтп ће изабрати ппнуду ппнуђаша кпји је ппнудип
краћи рпк за пдпбраваое кредита.
11. Динамика ппвлашеоа кредита је следећа:
- 8.000.000,00 динара дп 24. марта 2017. гпдине
- 4.000.000,00 динара дп 30. априла 2017. гпдине.
12. Динамика птплате кредита је у псам једнаких месешних рата, с тим да прва рата дпспева
30.05.2017. гпдине, друга рата 30.06.2017. гпдине, трећа рата 30.07.2017.гпдине, шетврта рата
30.08.2017.гпдине, пета рата 30.09.2017.гпдине, щеста рата 30.10.2017.гпдине, седма рата
30.11.2017.гпдине и псма рата 30.12.2017. гпдине.
13. Рпк за пптписиваое угпвпра је 1 дан пд дана прихватаоа ппнуде.
14. Уз пбразац ппнуде ппнуђаш је пбавезан да дпстави план птплате кредита, са свим
припадајућим трпщкпвима и пбрашунпм ефективне каматне стппе.
15. Нарушилац задржава правп да пп пптреби тражи дпдатна пбјащоеоа пд ппнуђаша кпја ће
ппмпћи при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу .
16. Рпк за дпнпщеое Одлуке је један дан пд дана птвараоа ппнуда.
17. Правп ушещћа пп пвпм јавнпм ппзиву имају све банке:
•Кпје су регистрпване за пбављаое банкарских ппслпва на теритприји Републике Србије
(дпставити извпд из АПР-а)
•Кпје дпставе ппнуду у складу са пвим јавним ппзивпм.
18. Дпдатне инфпрмације у вези са кпнкурснпм дпкументацијпм се мпгу дпбити на брпј 016/821214 лпкал 109, а пспба за кпнтакт је Саща Дпдић, e-mail: finansije@bojnik.org.rs i
sasadodic@bojnik.org.rs

КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ
1. Ппдаци п наручипцу: Опщтина Бпјник, улица Трг слпбпде бр. 1
2. Правни пснпв задуживаоа:
· Мищљеое Министарства финансија - Управа за јавни дуг, п задуживаоу брпј 401437/2017-001, пд 12. марта 2017. гпдине
3. Крајои кприсник средстава кредита је: Опщтина Бпјник.
4. Намена кредита је финансираое дефицита текуће ликвиднпсти услед неуравнптеженпсти
кретаоа у јавним прихпдима и јавним расхпдима бучета ппщтине Бпјник.
5. Изнпс кредита је 12.000.000,00 динара, валутна клаузула се не прихвата,
6. Врста кредита: динaрски кредит
7. Рпк кпришћеоа кредита је дп 30,12.2017. гпдине
8. Планирана динамика ппвлачеоа средстава кредита је
- 8.000.000,00 динара дп 24. марта 2017. гпдине
- 4.000.000,00 динара дп 30. априла 2017. гпдине.
Нарушилац задржава правп да не ппвуше цеп тражени изнпс кредита без дпдатних трпщкпва
9. Динамика птплате кредита је у 8 (псам) једнаких месешних рата, с тим да прва рата дпспева
30.05.2017. гпдине, друга рата 30.06.2017. гпдине, трећа рата 30.07.2017.гпдине, шетврта рата
30.08.2017.гпдине, пета рата 30.09.2017.гпдине, щеста рата 30.10.2017.гпдине, седма рата
30.11.2017.гпдине и псма рата 30.12.2017. гпдине.
10. Инструмент пбезбеђеоа кредита су менице Опщтине Бпјник
11. Обавезе банке:
−
Редпвнп извещтаваое Зајмптражипца п свим прпменама на рашуну кредита, рашунима
пбавеза пп кредиту, кап и на рашунима деппзита
−
Благпвременп пбавещтаваое п изменама ппслпвне пплитике банке, кпје мпгу
прпузрпкпвати измену угпвпрених услпва кприщћеоа кредита, уз мпгућнпст Зајмптражипца да
пткаже кприщћеое услуга банке, без дпдатних трпщкпва.

Образац бр. 1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Назив
Ппнуђаша:____________________________________________________________________________
Седищте Ппнуђаша:
________________________________________________________________________
Адреса седищта Ппнуђаша:
_______________________________________________________________
Матишни брпј:
______________________________________________________________________________
Ппрески идент. брпј (ПИБ):
______________________________________________________________
Текући рашун и
банка:_____________________________________________________________________
Овлащћенп лице (пптписник угпвпра):_________________________________________________
Оспба за кпнтакт, телефпн, е-mail: ______________________________________________________
На пснпву пбјављенпг јавнпг ппзива за ппднпщеое ппнуда за Набавка кредита за
финансираое дефицита текуће ликвиднпсти
ПОНУДУ бр. ______________________ ___ пд ._______________________.2017. гпдине
Да квалитетнп изврщимп услугу у складу са наведеним услпвима из кпнкурсне дпкументације,
ппщтујући све важеће прпписе и стандарде, на нашин:
а) сампсталнп б) са ппдизвпђашем в) кап група ппнуђаша (запкружити једну пд ппнуђених ппција)
1. УСЛОВИ ЗАДУЖИВАЊА
1.1. Изнпс кредита: дп 12.000.000,00 динара
1.2. Нпминална каматна стппа:
а. Врста каматне стппе: фиксна стппа
б. у % на гпдищоем нивпу
_____________________________
в. Врста пбрашуна каматне стппе: прпппрципнални метпд
1.3. Трпщкпви кредита (прпвизије/накнаде) (уписати укупни изнпс трпщкпва)
_____________________
1.4. Ефективна каматна стппа:_______________________ % гпдищое
1.5. Укупан изнпс кредита
(главница+камата+трпщкпви):_________________________________ динара
1.6. Инструмент пбезбеђеоа кредита су менице Опщтине Бпјник
2. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
2.1. Рпк важеоа ппнуде је __________ дана
2.2. Рпк пдпбраваоа кредита је _____________ дана
3. ПРИЛОГда/не
3.1. План птплате кредита са пбрашунпм ефективне каматне стппе ________
Местп: ______________________
Дана: ________________________
Пптпис пвлащћенпг лица
МП

_________________________________

