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        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. 
 
ПИТАЊЕ: Доставити финансијски низвештај о планираним и оствареним приходима и 
примањима и планираним извршеним расходима и издацима јединице локалне самоуправе за 
2014. Достављен Министарству финансија у јануару 2015. ( према правилнику  -''Сл. гласник 
РС'' бр79/2011- Члан 10-12) 
 
ОДГОВОР: Извештај се налази у прилогу овог акта и на сајту града Лознице 
WWW.LOZNICA.RS 
 
    
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. 
 
 
ПИТАЊЕ. Доставите  стање обавеза и готовине на 31.12.2014. 
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). 
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           Службеник за јавне набавке – члан комисије 
                          ______________________________ 

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


