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Општинска управа општине Лајковац Омладински трг бр 1 14224 Лајковац 

Тел: 014/3431-108, факс 014/3433-332 
 

 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 48/15 Дугорочни 
кредит за финансирање капиталних инвестиција (изградња затвореног базена) 
 
ПИТАЊА: 
Поштовани, 
За потребе одобрења кредитног захтева Општине Лајковац, а у циљу подношења понуде за 
јавну набавку кредита, молим Вас да нам доставите следећу документацију: 

1. Завршни рачуни за 2012. годину сагласно члану 79. Закона о буџетском систему и 
Одлуку о завршном рачуну. 

2. Завршни рачуни за 2013. годину сагласно члану 79. Закона о буџетском систему 
3. Завршни рачуни за 2014. годину сагласно члану 79. Закона о буџетском систему 
4. Ревизорски извештај за претходне две године – (за 2014 је достављено само Ревизорско 

Мишљење) 
5. Бизнис план (студија изводљивости) уколико је предмет финансирања инвестиција – 

пројекције морају одговарати плану отплате кредита 
6. Преглед финансијских обавеза на 31.12. претходне године и на датум достављеног 

извештаја о извршењу буџета у току године (табела кредита) 
7. Сагласност за повлачење извештаја из кредитног бироа (у прилогу). 

Завршни рачун садржи: 
1. Биланс стања; 
2. Биланс прихода и расхода; 
3. Извештај о издацима за набавку нефинансијске имовине и примањима од продаје 

нефинансијске имовине; 
4. Извештај о новчаним токовима; 
5. Извештај о извршењу буџета, сачињен тако да приказује разлику између одобрених 

средстава и извршења; 
С обзиром да је рок за достављање понуда близу, замолио бих Вас да нам у што скоријем року 
одговорите. 
 
ОДГОВОРИ:  
 

1. Сагласно члану 8. став 1. тачка 7. Правилника о форми и садржини кредитног захтева и 
форми и садржини документације о кредитној способности наручиоца, када је 
наручилац јавне набавке кредита корисник буџетских средстава, организација за 
обавезно социјално осигурање и њени корисници, у смислу закона којим се уређује 
буџетски систем, документација о кредитној способности наручиоца садржи: 
 Одлуку о завршном рачуну буџета и финансијски извештаји за претходне две 

буџетске године 
     Одлука о завршном рачуну за 2012 годину је доступна на званичном сајту општине 
Лајковац www.lajkovac.org.rs 

http://www.lajkovac.org.rs/


2. У члану 2. Одлуке о Завршном рачуну буџета за 2013. годину, која је објављена на 
Порталу јавних набавки и сајту општине Лајковац www.lajkovac.org.rs уз конкурсну 
документацију, садржани су сви Биланси (свих 5 Образаца) 

3. У члану 2. Одлуке о Завршном рачуну буџета за 2014. годину, која је објављена на 
Порталу јавних набавки и сајту општине Лајковац www.lajkovac.org.rs уз конкурсну 
документацију, садржани су сви Биланси (свих 5 Образаца). 

4. Извештај Државне ревизорске институције за 2013. годину је доступан на 
званичном сајту општине Лајковац www.lajkovac.org.rs, а Извештај ревизије за 2014 
годину Вам достављамо у прилогу. 

5. Пројекција буџета Општине Лајковац у периоду отплате кредита, као обавезни 
елемент кредитног захтева дата је у конкурсној документацији објављеној на 
Порталу јавних набавки и интернет страни www.lajkovac.org.rs дана 01.10.2015. 
године. 

6. Преглед финансијских обавеза на 31.12. претходне године и на датум достављеног 
извештаја о извршењу буџета у току године Вам достављамо у прилогу. 

7. Потписану и оверену сагласност за повлачење извештаја из кредитног бироа 
достављамо Вам у прилогу. 

 
 

С поштовањем, 
 
Комисија за јавну набавку преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 
понуда бр 48/15 Дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиција (изградња 
затвореног базена) 
Датум: 19.10.2015 године 

http://www.lajkovac.org.rs/
http://www.lajkovac.org.rs/













































































































































































































































































































