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         Град Лозница  
       Градска Управа  
Број: ЈН 18/2015. 
Број:404-20-790/2015-III-1 
Датум: 29.04.2015. 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 ПИТАЊАИ ДОПУНА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
       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. 
1.ПИТАЊЕ: Да ли можете да нам доставите  следећу документацију: 

Комплетан завршни рачун за 2011,2012. И 2013. – обрасци од 1-5 . 
 

ОДГОВОР: Завршни рачун за 2011,2012. И 2013. Налази се у прилогу овог документа. 
 
2.ПИТАЊЕ: Да ли можете да нам доставите  Ревизорски извештај за 2012. И 2013. Годину. 

 
ОДГОВОР: Ревизорски извештај за 2012. Доступан на интернет страници Државне ревизорске 
институције. 
 
3. ПИТАЊЕ: Да ли можете  да нам доставите пројекцију прихода и расхода за период отплате 
кредита. 
ОДГОВОР: Пројекција прихода и расхода се налази у прилогу овог документа. 
 
4. ПИТАЊЕ:  
 Одлука о покретању поступка  набавке финансијских услуга  кредита је на РСД 20.000.000,00  у 
Кредитном захтеву  је наведено да се из предметног кредита  финансира  инфраструктурни 
пројекта  чија је вредност  РСД 68.300.000, без пдв-а  односно РСД 81.960.000,00 са пдв-ом  док 
је у обрасцу  бр. 8  наведен износ од 85.000.000,00  дин. Који износ кредита тражите? Ако је то 
РСД 85.000.000,00 на шта  ће се потрошити  разлика  од РСД 3.040.000,00  
ОДГОВОР: 
Сходно члану 66. Став 2. Тачка 3.  Предвиђено је да за утврђивање процењене вредности  услуге 
кредита  наручилац узима у обзир вредност камате, накнаде и трошкове  који се односе на 
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одобравање  кредита и извршење уговора о кредиту . Из наведеног произилази да главница не 
улази у процењену врдност предметне јавне набавке. У складу са наведеним  процењена 
вреднсот  ове јавне набавке износи 20.000.000, РСД 
 
Износ кредита који тражимо је 85.000.000,00 РСД Односно до вредности радова  по окончаној 
ситуацији  извођача радова  ( страна 7. Конкурсне документације) . Разлика од 3.040.000 динара  
између вредности пројекта планирана је  из разлога што се у  моменту закључивања уговора  на 
основу процењене вредности радова није могуће са сигурношћу  предвидети  коначан обрачун  ( 
евентуални вишкоа радова  и непредвиђени радови)  
 
 
5. ПИТАЊЕ:Који је крајањи рок  повлачења кредита  имајући у виду да сте у конкурсној 
документацији  навели да повлачење све до подношења окончане ситуације  тј. Завршетка 
инвестиције: 
 
ОДГОВОР: Динамику повлачења средстава треба схватити условно, јер се ради о јавној 
набавци радова која се спроводи тек након закључивања уговора о кредиту. У току спровођења 
јавне набавке могуће је подношења Захтева за заштиту права понуђача  које додатно продужава 
рокове за извођење радова, такође је могуће да се добију понуде које могу бити оцењене као 
неприхватљиве и неодговарајуће што доводи до понављања поступка јавне набавке и низ 
околности које су у овом моменту непредвидиве.  Динамика извођења радова још није попзната 
јер Динамички план понуђачи достављају приликом подношења понуда. А детаљни динамички 
план приликом закључивања уговора о озвођењу радова.  
 
6. ПИТАЊЕ: Обзиром да сте у кредитном захтеву дефинисали  отплату  у 60  месечних рата од 
момента  појединачног повлачења средстава ( транше)  да ли можемо сматрати да ће банка 
радити  план оптплате за сваку траншу посебно? 
  ОДГОВОР: План отплате  се ради за сваку траншу посебно . Пошто  средства повлачимо  по 
привременим и окончаној ситуацији  за сваку од повучених траншти  бићете у обавези да 
доставите  појединачне планове отплате. 
 
7. ПИТАЊЕ: У циљу упоредивости података да ли план отплате кредита треба да радимо  тако 
да повлачење целокупног износа  кредита  на дан  отварања понуда 25.05.2015.  а враћање  у 60 
једнаких  месечних рата?   
  ОДГОВОР:У  циљу упоредивости података уз вашу понуду доставити  план отплате  кредита  
тако да је повлачење целокупног   износа  кредита  од 85.000.000 динара  одједном а враћање  у 
60. Једнаких месечних рата. Даља појашњења дата су у одговору на путање  број 7. 
 
8.ПИТАЊЕ: Када очекујете  завршетак радова на предметној инвестицији : 
ОДГОВОР:Завршетак радова се очекује  до краја 2015. Године и у том периоду се очекује 
повлачење  целокупног износа кредита.  
 
 
9. ПИТАЊЕ: Која инвестиција је у питању? 
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ОДГОВОР: Пројекат ''Реконструкција улице Бакал Милосава'' у Лозници 
 
 
 
10.ПИТАЊЕ: Да ли имате урађену пројектну документацију?  И добијене потребне дозволе? 
 
ОДГОВОР:  Пројектна документација је урађена и постоје све неопходне дозволе. Све може 
бити дотупно изабраној банци на увид. 
 
 
11.ПИТАЊЕ: Када очекујете да ће бити изабран извођач радова? 
ОДГОВОР: Избор зависи од  многих фактора као што смо већ навели у одговору на питање  
број 5.  али у идеалним условима избор понуђача би могао да буде до краја  јула почетак августа 
2015.  
 
 
12. ПИТАЊЕ:  Да ли можете да нам доставите прелиминарне податке о  салду  укупних 
потраживања  и обавеза на дан 31.12.2014.  године као и податке  о оствареним приходима и 
расходима у 2014. Години  у форми биланса може и закључног листа  како би исти били 
упоредиви  са 2012. И 2013. Годином као и планом за 2015. Гдоину? 
   ОДГОВОР:  По инофрмацијма добијеним од Одељња за финансије тражени подаци су у фази 
завршне обрад , тј. у току је израда  консолидованог  завршног  рачуна за 2014. Године. 
 
13. ПИТАЊЕ: Навести називе  појединачних пројеката који се финансирају и опис 
инфраструктурних радова који су предмет финансирања? 
ОДГОВОР: Пројекат ''Реконструкција улице Бакал Милосава'' у Лозници. Радови се састоје из 
следећих: 
Израда коловозног  застора 
Израда доњег и горњег носећег слоја  трупа пута 
Израда пешачких површина ( тротоара) 
Израда потпорних зидова 
Израда објеката кишне канализације. 
 
 
14. ПИТАЊЕ: Да ли су изабрани извођачи радова , доставити уговор , пројекте  , уколико нису 
навести када се очекује  расписивање ЈН? 
ОДГОВОР: Извођачи радова нису изабрани , тек након потписивања уговора о кредиту биће 
расписана јавна набавка , расписивање се очекује  у јуну – јулу. 
15.ПИТАЊЕ: Навести динамику извођења радова? ( рок за завршетак радова) 
ОДГОВОР: Динамички план понуђаи достављају приликом подношења понуда, очекивани  
крајњи рок за реализацију радова је децембар 2015. године.  
16. ПИТАЊЕ: Навести структуру финансирања Пројекта?  
ОДГОВОР : 100% из средстава кредита 
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ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 
 Конкурсне документације  се допуњава са следећим актима који чине њену садржину: са 
следећим актима: 
 

1. Акт о оснивању је Закон о територијалној организацији Републике Србије  ( '' Службени  
гласник РС'' број 129/07) 

2. Одлука о завршном рачуну  буџета града Лознице  за 2011. 2012.2013.годину  са 
обрасцима  од 1 до 5.  
Напомена : Наведена документација се налази на сајту Града Лознице и то: 
www.loznica.rs 

3. Пројекцију прихода и расхода  за период отплате кредита. 
 

 
 
 
 
 
 

Службеник за јавне набавке – члан комисије 
______________________________ 

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


