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         Град Лозница  
       Градска Управа  
Број: ЈН 18/2015. 
Број:404-20-790/2015-III-1 
Датум: 11.05.2015. 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 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: У Мишљењу Министарства наведено је да се Град може задужити за планирани 
износ од 110 мил. РСД колико је предвиђено буџетом за 2015. Годину  док је предметни захтев 
на 85мил. РСД, образложити захтев.  

 
ОДГОВОР: Министарство Финснија Управа за јавни дуг  је дала мишљење да се Град може 
задужити 110 мил. РСД и у том случају  локална самоуправа не би прешла  износ буџетског 
дефицита  од 10% укупних прихода, заједно са пренетим средствима из 2014. С обзиром да је 
вредност радова које планирамо да изведемо  по пројекту до 85 мил. РСД у том износу 
планирамо  и висину кредитног  задуживања.   
 
2. ПИТАЊЕ:  Да ли можете да нам доставите завршни рачун за 2014.  
   ОДГОВОР:  По инофрмацијма добијеним од Одељења за финансије тражени подаци су у фази 
завршне обрад , тј. у току је израда  консолидованог  завршног  рачуна за 2014. Године. Податке 
које сте тражилио не можемо да доставимо док Скупштина града  не усвоји  извештај о 
извршењу Буџета града Лознице за 2014, а сходно члану 78. календару за пдношење годишњих 
финансијских извештаја  који прописује  Закон о буџетском систему(''Службени Гласник РС''  
бр:54/2009,73/2010,101/2010,101/2011, 93/2012, 142/2014). 
 
 
 3.ПИТАЊЕ: Доставите преглед обавеза  по основу  примљених  кредита по кредитору  са 
роковима доспећа  и успостављеним средствима обезбеђења  по предметним пласманима . 
ОДГОВОР:  
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Уговорени износ кредита 
Стање дуга на крају извештајног 

периода 

Датум отплате последњег 
ануитета   

(dd.mm.gggg) 
3,093,695.68 1,367,944.60 16.09.2016
1,841,847.35 934,158.14 08.11.2016
1,115,680.26 331,427.61 17.01.2016
2,017,907.33 1,023,675.30 27.12.2016
1,274,239.18 638,860.94 15.11.2016

491,593.83 247,120.16 22.11.2016
1,513,206.15 351,993.43 31.12.2015
1,058,574.28 468,071.56 16.09.2016

132,762.21 67,336.32 08.11.2016
1,375,318.38 302,489.41 31.12.2015

858,858.60 241,229.88 17.01.2016
1,715,376.26 758,490.82 16.08.2016
2,064,999.60 1,047,357.79 08.11.2016

804,009.54 402,789.75 08.11.2016
816,412.07 243,996.89 17.01.2016

3,080,947.64 915,439.58 17.01.2016
383,665.84 192,440.62 15.11.2016
718,628.56 352,392.36 29.12.2016

94,615.92 52,250.46 20.03.2017
2,637,120.64 1,452,040.90 19.03.2017

856,394.02 471,544.28 19.03.2017
624,904.96 344,082.69 19.03.2017

 
Кредитор: Фонд за развој Републике Србије. 
За коришћење  кредиа од Фонда за развој РС  као средство финансјског обезбеђења Град 
Лозница је доставио менице. 
 
4.ПИТАЊЕ:  Да ли је Град био у блокади  у  последње три године. 
ОДГОВОР: Град Лозница није био у блокади у последње три године. 
 
 
5.ПИТАЊЕ: Доставити буџет  и извештај о извршењу  буџета  за 2014.  Годину.   
 
ОДГОВОР :Одлука  о буету града Лознице за 2015. Биће постављена на сајту града Лознице. 
www.loznica.rs 
                        
6. ПИТАЊЕ: Образложити намену кредита? 
ОДГОВОР: Задуживање у износу од 85 мил. РСД  финансира се инфраструктурни Пројекат 
''Реконструкција улице Бакал Милосава'' у Лозници у дужини од 1940 м од центра Града према 
Тршићу. Радови се састоје из следећих: 
Израда коловозног  застора 
Израда доњег и горњег носећег слоја  трупа пута 
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Израда пешачких површина ( тротоара) 
Израда потпорних зидова 
Израда објеката кишне канализације. 
 
7. ПИТАЊЕ: Образложити  раст издатака за  набавку основних средстава  у 2015.  
ОДГОВОР:  Раст издатака за набавку соновних средтсва је настао услед панирања  реализације 
инвестиционих пројеката. 
 
 
8.ПИТАЊЕ:Образложити  пројектовани буџетски дефицит  у 2015. години. 
 
ОДГОВОР: Сходно члану 27ж Закона о буџетском систему ( ''Службени Гласник РС''  
бр:54/2009,73/2010,101/2010,101/2011, 93/2012, 142/2014. ) фисклани дефицит локалне власти  у 
одређеној години  не може бити већи  од 10%  од износа текућих прихода , што је одлуком  о 
буџету Града и испоштовано.  
 
 
9.ПИТАЊЕ: Колико пута је рађен ребаланс 2014. и 2015.? 
ОДГОВОР: У 2015. Ребаланс је рађен 2 пута, а у 2015. једном. 
 
10. ПИТАЊЕ:Колики је проценат извршења за 2014. Годину 
ОДГОВОР: 9о% 
11. ПИТАЊЕ: Колике су штете од рошлогодишњих поплава и  како су покривене? 
ОДГОВОР: Штете које је град Лозница претрпео  у току мајских полава , августовских поплава  
у 2014. , а које се односе на инфраструктурне објекте ( путна мрежа водовод и слично)  у 
највећем делу су саниране  у периоду мај 2014.- март -2015.  Године из средтава градског Буџета  
и средстава  добијених од Министарства финансија у износу од 32.274.000,  динара  дана 
31.12.2014. године.  
 
 

           Службеник за јавне набавке – члан комисије 
                          ______________________________ 

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


