
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА СА УСЛОВИМА КРЕДИТИРАЊА ЗА ЗАДУЖИВАЊЕ 

ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ НА ДОМАЋЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА 

 
 

РБ ОПИС ЕЛЕМЕНТИ ЗАДУЖИВАЊА 
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Предмет Јавног позива: 
Дугорочни      кредит      за      финансирање      капиталних 
инвестиционих расхода. 
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Правни основ за кредитно 
задужење: 

Одлука Скупштине Општине Аранђеловац о кредитном
задуживању Општине  Аранђеловац   број: 06-162/2023-01-2 од 
03.03.2023. године 
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Износ кредита: 

184.000.000,00 РСД 
Словима: (стоосамдесетичетиримилиона динара); 

Кредит се може реализовати путем закључења једног или 
више појединачних уговора о кредиту (једна или више 
кредитних партија) 
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Намена кредита: 

1. Изградња и реконструкција цевовода сирове воде од 
водозахвата на реци Качер до акумулације Гараши, у 
износу од 154.000.000,00 РСД 

2. Изградња објекта за потребе деце са сметњама у развоју у 
износу од 30.000.000,00 РСД 
 

5 Повлачење кредита: Сукцесивно и у складу са потребама инвестиционих улагања. 

6 Расположивост кредита: До 30.06.2024. године 
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Начин повлачења средстава: 
Из кредита је планирано плаћање привремених ситуација и 
коначне ситуације у које се укључује и обавеза плаћања 
обрачунатог ПДВ-а. 

8 Грејс период: 2 (две) године од датума закључења уговора о кредиту 
  kreditukredituредита. 9 Рок враћања кредита:   5 (пет) година након истека грејс периода. 
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Динамика отплате кредита: 

Наручилац ће отплату главнице вршити у једнаким месечним 
ратама након истека грејс периода, а припадајућу камату у 
току и након истека грејс периода по месечном обрачуну и 
достављању каматног обрачуна од стране изабране банке. 
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План отплате кредита: 
Да би понуде биле упоредиве неопходно је доставити планове 
отплате кредита у 2(две) кредитне партије , а према намени 
кредита, уз примену следећих елемената: 

 
1. Износ      кредита      од    154.000.000,00 РСД (словима: 

стотинупедесетчетиримилионадинара) у динарској 
противредности по средњем курсу Народне банке
Србије 

2. Износ      кредита      од   30.000.000,00 РСД (словима: 
(тридесетмилионадинара) у динарској противредности 
по средњем курсу Народне банке Србије 
 

-  повлачење: једнократно 
- Метод обрачуна: пропорционални по систему 28-31/360   
- варијабилну к/с:   - тромесечни еурибор  + маржа  koja 
износи___ % г. 
- Доставити нацрт плана отплате под условима –на дан 
објављивања јавног позива и под предпоставком да ће кредит 
бити повучен одједном у целости.    
Отплата главнице у једнаким месечним ратама после истека 
грејс периода по достављеном обрачуну; плаћање камате у 
грејс периоду и након истека грејс периода по достављеном 
обрачуну од стране изабране банке. 
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Примена курса  
у свим припадајућим 
сегментима кредитног 
аранжмана: 

 

 
Курс: Средњи курс Народне банке Србије на дан  објављивања 
Јавног позива. 
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Номинална каматна стопа: 

Номиналну каматну стопу  исказати у процентима на 
годишњем нивоу и у складу са напред наведеним упутствима и 
достављеним плановима отплате. 
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Ефективна каматна стопа: 

Ефективну каматну стопу исказати у процентима  на   
годишњем  нивоу  и   у  складу  са   напред  наведеним 
упутствима. Доставити  план  отплате кредита. 

 

15 
Накнада за обраду кредитног 
захтева: 

 

Максимално до 0,3% износа кредита. 
 

16 
Накнада за превремено враћање 
кредита: 

 

Без обрачуна накнада за превремено враћање кредита;  
Неприхватљиви су и други трошкови кредита (накнада за 
праћење кредита, провизија и слично) 
  

17 
Накнада за неискоришћен 
(неповучени) а уговорени износ 
кредита: 

 

Без  обрачуна  накнада  за   неискоришћени  (неповучени)  а 
уговорени износ кредита. 
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Инструменти обезбеђења наплате 
потраживања по основу кредита: 

Оверене  и  верификоване Менице  и  Менична  овлашћења  у 
захтеваном броју и регистроване у Јединственом регистру 
меница. 
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Избор најповољније понуде: 

Понуду доставити попуњавањем дела који се односи на 
услове задуживања, одвојено за две партије, и то: номиналну 
каматну стопу, трошкове кредита, укупан износ камате и 
трошкова у апсолутном износу, износ евентуалних 
бесповратних средстава (гранта) у апсолутном износу, која 
се исплаћују Oпштини након успешне реализације ових 
пројеката, као и укупан износ набавке кредита  (главница + 
камата + трошкови –износ бесповратних средстава 
(гранта)) у апсолутном износу, потписану и оверену од 
стране понуђача. 
Критеријум за доделу уговора по овом позиву је најнижа 
понуђена цена кредита исказана у укупном износу набавке 
кредита (главница + камата + трошкови –износ понуђених 
бесповратних средстава (гранта). 
У ситуацији када постоје две или више понуда са истим 
трошковима   кредита,   наручилац   ће   избор   најповољније 
понуде извршити на основу поступка преговарања у једном 
кругу. 
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Остали услови за понуде: 
Понуђач може поднети само једну понуду или учествовати у 
било ком својству у само једној понуди. 
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Преузимање документације: 

Заинтересоване  финансијске  институције  могу  преузети 
документацију    за    учешће    на    званичној    интернет 
презентацији Општине Аранђеловац 

 
 



 

 
 

22 

 
 

Рок за додатна појашњења: 

Понуђач може, у писаном облику, тражити од Наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека 
рока за подношење понуде. 

23 Особа за контакт: Илија Грубишић  e-mail:nabavke@arandjelovac.rs 
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Одговор са појашњењем: 

Наручилац ће  одговор са  додатним информацијама или 
појашњењима у вези са припремањем понуде, објавити у 
року 2   (два) дана од дана пријема захтева, на званичној 
интернет презентацији Општине Аранђеловац 
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Рок за подношење писмених 
понуда: 

Рок за подношење писмених понуда је 1 1 : 0 0  ч а с о в а  д а н а  
1 0 . 0 4 .2023. године, без обзира на начин њеног достављања 
(поштом или лично). 
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Достављање понуде: 

Достављање понуде врши се непосредно, или путем поште на 
адресу:  Општина  Аранђеловац  ул. В е н а ц  С л о б о д е  
б р . 1 0  А р а н ђ е л о в а ц  у запечаћеној коверти за Комисију, са 
назнаком: “Понуда  за  набавку  кредита  по  Јавном  позиву  
Општине Аранђеловац – Не отварати”.   На полеђини коверте 
мора стајати назив, адреса и телефон контакт особе понуђача. 
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Јавно отварање понуда: 

Јавно    отварање    понуда    обавиће    Комисија    образована 
Решењем  Председника Општине, број: 06 -183/2023-01-1     
од 13.03.2023. године,  10.04.2023. године  у 12:30 часова, у 
просторијама Општине Аранђеловац, ул.Венац Слободе 
бр.10, мала сала. Отварању понуда могу присуствовати 
овлашћени представници понуђача, са уредним пуномоћјем. 

28 Рок важности понуде: Минимално 60 (шесдесет ) дана од дана отварања понуда. 
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Неблаговремене и непотпуне 
понуде: 

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране. 
Понуде које не испуне све обавезне услове неће бути 
прихваћене. Оцену достављених понуда у смислу испуњења 
услова из јавног позива, као и избор понуде према утврђеним 
критеријумима извршиће надлежна Комисија. 
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Записник о отварању понуда: 

Записник    о    отварању    понуда    ће    бити    достављен 
електронском поштом свим Понуђачима у року од 5 (пет) 
дана од дана отварања понуда а понуђачи који буду 
приликом отвара понуда записник ће бити предат одмах 
након завршетка отварања понуда. 
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Одлука о избору најповољније 
понуде: 

Одлуку  о   избору  најповољније  понуде  Наручилац  ће 
објавити у  року од    5 (пет) дана од  дана доношења,  на 
званичној    интернет    презентацији    Општине 
Аранђеловац. 
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Рок за подношење приговора: 
7  (седам)  дана  од  дана  објављивања  одлуке  на  
званичној интернет страници општине Аранђеловац. 
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Закључење Уговора о кредиту: 
Уговор о кредиту ће бити закључен у року 15 дана од дана 
коначности одлуке о додели уговора. 
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Објава Јавног позива: 

16.03.2023. године 

 
Број: 400-751/2023 
Дана: 16.03.2023. године 
Аранђеловац 

 
 
 

 


