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         Град Лозница  
       Градска Управа  
Број: ЈН 18/2015. 
Број:404-20-790/2015-III-1 
Датум: 22.05.2015. године. 
        Л о з н и ц а 
 

На основу члана 63. Став 1. и 3. ,  Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 
број 124/12),  достављамо: 

 
ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА 

       Број:404-20-790/2015-III-1 
 
Предмет:  Одговори на постављена питања   у вези јавне набавке број: 18/2015 - Финансијских 
услуга – Дугорочни кредит 
У смислу  члана 63. Став 1. И 3. Закона о јавним набавкама  прослеђујемо  вам одговор на 
питања  те исте информације објављујемо на Порталу Управе за јавне набавке и интернет 
страници наручиоца. 
 
Zamolili bi za bliže objašnjenja promena na sledećim pozicijama (na šta se promene odnose i šta je uslovilo 

promene): 

1. Rastući trend prihoda od poreza u 2014 i dalje u svim narednim godinama, prema dostavljenim 

projekcijama (u 2020 povećanje od 30% u odnosu na 2014)  

2. Značajan rast donacija i transfera u 2013, a zatim značajno smanjenje u 2014 

3. Rast rashoda od korišćenja usluga i roba prema Odluci o rebalansu budžeta za 2014 u odnosu na 

prethodni period 

4. Specificirati najznačajnije izdatke za nabavku nefinansijske imovine u 2013, 2014 i 2015 

5. Povećanje na poziciji utrošena sredstva tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine za 

nabavku finansijske imovine u 2013 (RSD 28,6 miliona) 

6. Primanja od prodaje finansijske imovine u iznosu od RSD 44,5 miliona u 2014  

7. Šta uključuju primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist nivoa gradova, koji su 

planirani Budžetom za 2015 (RSD 71 milion) 

8. Povećanje građevinskih objekata i zemljišta u 2013 
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ОДГОВОР:  
 
1.Очекује се раст прихода од пореза на основу фискалне политике  Владе РС исказане у 
фискланој стратегији  за 2015,2016 и 2017. годину , са предпоставкама да ће се исти тренд раста 
наставити у 2018. и 2019.  И 2020.години. 
  2.  Законом о буџету РС  за 2013.годину годишњи износ укупног ненаменског трансфера који 
се распоређује јединицама Локалне самоуправе опредељен  је  Граду Лозници  износ  од 
564.855. 000 динара,  а Законом о буџету РС за 2014. годну Граду Лозница је опредељено 
503.831.000 динара. 
 
3. Одлуком о ребалансу буџета града Лознице  за 2014. годину је планирано  је 666.010.097 
динара за  трошкове  коришћења роба и услуга.   Одлуком о Ребалансу буџета за 2013. Годину 
планирано је 659.089.000 динара, за трошкове коришћења роба и услуга а остварени трошкови 
су износили  539.535.000. динара по Завршном рачуну за 2013. годину. Планирана 
апропријација по Закону о буџетском систему мора да садржи  пренете и плаћене обавезе из 
предходне године, плаћене обавезе и преузете   а неплаћене обавезе у текућој години.  
 
 4.Најзаначајнији издаци за  нефинансијску имовину су: 
2013. година Завршетак фискултурне сале у ОШ'' Вера Благојевић'' у Бањи Ковиљачи 28.073.000 
динара, Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу 73.905.000 , Реконструкција 
Карађорђеве улице у Лозници 19.775.000 динара,  реконструкција улице Народног Фронта у 
Бањи Ковиљачи  20.326.000. динара. 
2014.година Завршни радови – Друга фаза на центру за рекреативну наставу у Тршићу 
46.666.000 динара , изградња хидротехничке  инфраструктуре у улици Бакал Милосава у 
Лозници 19.344.616 динара , реконструкција пута Л 1 15.065.000 динара,  реконструкција и 
адаптација улица у Бањи Ковиљачи у  вредности 14.376.000,  динара, реконструкција улице М. 
Тита у Бањи Ковиљачи 39.000.000. динара. 
 
2015. година Извођење радова – Трећа фаза изградње Центра за рекреативну наставу у Тршићу , 
73.000.000 , Реконструкција више улица у Бањи Ковиљачи 19.300.000 динара,, Реконструкција 
улице Бакал Милосава 85.000.000 динара, 
 
 
5. Издаци се односе на додлеу  кредитних средстава  на позицији  Фонда за развој града Лознице  
у износу од 28,6 милиона динара. 
 
6.  44,5 милиона динара је повраћај средстава  у Фонд  за развој Града Лознице  по основу 
одобрених  кредитних линија  из предходних година.  
 
7.  71  милион  динара  примања од отплате кредита датих домаћинствима у корист нивоа града 
који су планирани буџетом  за 2015. Годину односе се на: 10.791.000 динара, од повраћаја  
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позајмице  датих из буџета  из предходног периода.и  и  60.305.000 динара, од отплате кредита 
датих домаћинствима  преко Фонда за развој града Лознице. 
 
 
8.По основу Решења добијених од ресорних министарстава   и укњижбе објеката  чија је 
изградња финансирана  из средстава  Републике Србије  дошло је до  повећања грађевинских 
објеката у 2013. години. 

 
 
 
     Службеник за јавне набавке – члан комисије 

                          
                       Слађана Томићевић                                                                         

Достављено: 
-На Портал управе за јавне набавке  
-На сајт града Лознице 
- Понуђачима          
       
 


