ГРАД ШАБАЦ
ул.Господар Јевремова број 6
15000 Шабац
www.sabac.rs
Датум: 24.11.2017. године

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде за набавку финансијске услуге
кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Правни основ задуживања:
У складу са чл. 33. Закона о јавном дугу (“Сл. Гласник РС” бр. 61/2005,
107/2009, 78/2011 и 68/2015) Град Шабац је добио сагласност Минисарства
финансије – Управе за јавни дуг за задуживање Града Шапца у 2017. години,
број 401-1540/2017-001, од 26.10.2017. године, а ради финансирања капиталних
инвестиционих расхода.
У складу са чланом 7. ставом 1. тачком 13. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), за набавку услуге
кредита без обзира да ли су у вези са продајом, куповином или преносом
хартија од вредности или других финансијских инструмената, наручиоци нису
обавезни да примењују одредбе наведеног закона.
Намена кредитних средстава:
Град Шабац, покреће поступак прикупљања понуда за набавку пружања услуге
кредита за реализацију следећих инрфаструктурних пројеката:
-Капитално опремање агроиндустријске зоне (водовод, канализација, коловоз,
трафо станица, паркинг),
- Изградња саобраћајне инфраструктуре,
- Изградња спортске инфраструктуре,
- Изградња јавног осветљења,
- Пројекат “Сава парк”
- Канализациона мрежа у приградским МЗ,
- Постројење за прачишћавање отпадних вода – линија муља
- Изградња кванташке пијаце,
- Изградња школских и предшколских објеката

Услови за учешће:
Пословна банка мора имати важећу дозволу за обављање кредитних послова –
дозвола за рад Народне банке Србије.
Висина средстава:
Планирани износ задужења је оквирно 840.000.000,00 динара. До краја 2017.
године Град Шабац планира повлачење кредитног износа до 550.000.000,00
динара. Повлачење средстава вршиће се по захтеву корисника са одговорајућом
документацијом неопходном за реализацију капиталних пројеката.
Услови задуживања:
1. Рок коришћења кредита је (рок отплате) је 5 година од дана истека грејс
периода;
2. Грејс период је 30 месеци;
3. Камата се плаћа и у грејс периоду, на повучена средства;
4. Повлачење средстава вршићше се на основу захтева корисника кредита,
са одговарајућом документацијом (уговор, привремене и окончана
ситуација, спецификација радова и друга одговарајућа документација)
5. Банка је у обавези да у року од 2 дана од дана пријема захтева за
повлачење транше кредита дозначи средства на рачун корисника;
6. Период расположивости кредита је до раализације капиталних пројеката,
тј. до повлачења средстава по окончаним ситуацијама за наведене
инвестиције, а најдуже до 31.12.2018. године;
7. Корисник кредита има право да врати кредит пре утврђеног рока, а по
предходном писаном обавештењу банци, без додатних трошкова;
8. У случају да корисник не повуче укупан износ кредита од максимално
840.000.000,00 динара, нема додатних трошкова за корисника кредита;
9. Обрачун камате врши се конформном методом;
Упутство за састављање понуде:
Понуду доставити у две варијанте:
1. у динарима (образац понуде број 1)
2. у еврима, у динарској противвредности по средњем курсу НБС, на да
објаве овог позива, при чему номиналну стопу исказати на годишњем
нивоу везану за тромесечни еурибор (образац понуде број 2)
Приликом састављања понуде узети проценат стопе на дан 24.11.2017. године.

Код понуда са валутном клаузулом у еврима за прерачун у динаре користиће се
средњи девизни курс НБС, формиран на дан отварања понуда, односно на дан
11.12.2017. године.
Банка је у обавези да кориснику кредита стави на располагање износ кредита у
оквиру рока који почиње да тече од дана потписивања уговора, а завршава се
завршетком радова на свим капиталним инвестицијама, а најдуже до 31.12.2018.
године.
Трошкови кредита морају бити наведени по врстама, са стопом која се користи
за њихов обрачун.
Обавеза банке је да редовно обавештава корисника кредита о свим променама
на рачуну кредита и рачунима обавеза по кредиту.
Ефективна каматна стопа представља цену понуђеног кредита. Обрачун
ефективне каматне стопе мора бити документован планом отплате кредита, који
се прилаже уз образац понуде. План отплате кредита мора бити урађен по
принципу једнаких ануитета.
Ради упоредивости понуда у плану отплате кредита приказати као датум
повлачења укупних средстава кредита у целости дан 24.11.2017. године.
Корисник не плаћа накнаду на неповучена средства кредита.
За поређење понуда користиће се цена кредита изражена у динарима. Код
понуда са валутном клаузулом прерачун ће се вршити по средњем девизном
курсу НБС, на дан отварања понуда, односно на дан 11.12.2017. године.
Инструмент обезбеђења кредита:
Инструмент обезбеђења кредита који је Град Шабац у могућности да обезбеди
јесу бланко потписане соло менице, са уредно попуњеним захтевом за
регистрацију код НБС. Инструмент обезбеђења се може доставити приликом
потписивања уговора, а најкасније приликом пуштања прве транше кредита у
коришћење.
Документација коју банке подносе:
1. Образац – општи подаци о подносиоцу понуде
2. Копија важеће дозволе за обављање кредитних послова – дозвола за рад
Народне банке Србије.
3. Образац понуде са предлогом плана отплате кредита
- у динарима
- у еурима са номиналном каматном стопом исказаном на годишњем нивоу
везану за тромесечни еурибор.

Рок за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је до 11.12.2017. године, до 12 часова. Отварање
понуда је у 12 часова и 15 минута истог дана.
Неблаговремене понуде се неће разматрати.
Комисија ће сачинити записник о пристиглим понудама, а одлуку о избору
доноси Градоначелник Града Шапца.
Начин подношења понуда:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, на
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара.
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
Понуду доставити на адресу:
Град Шабац
Градска управа града Шапца
ул. Господар Јевремова бр. 6
15000 Шабац
Контакт особе су: Маријана Костадиновић, тел: 064-877-1716
Александар Мијатовић, тел.: 015-364-147
Документација за учешће се може преузети на званичној интернет страници
Града Шапца: www.sabac.rs

