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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ИРИГ 
Комисија за јавну набавку 
Број:01-404-5/2015 
Ириг, 24.02.2015.године 
Тел.022/400-609, 400-600 
Фах:022/462-035 
 
 
 

                На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 
124/2012),Комисија за јавну набавку образована Решењем Председника општине Ириг број 01- 

404-5/2015 од 20.02.2015.године- Набавка кредита за  финансирање дефицита текуће 
ликвидности, сачинила је  
 
 

                                                       ПОЈАШЊЕЊЕ   
КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – НАБАВКА КРЕДИТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕФИЦИТА ТЕКУЋЕ 
ЛИКВИДНОСТИ 
БР.ЈН 01-404-5/2015 

 
 

              Дана 23.02.2015.године примили смо e-mailom  допис којим се траже додатнe 
информације/појашњење у вези Конкурсне документације - Набавка кредита за  финансирање 
дефицита текуће ликвидности,у оквиру којег је постављено следеће питање: 
 
 Питањa .” Поштовани, у вези набавке мале вредности, ЈН бр 01-404-5/2015, имамо следећа 
питања,  

1.    Уколико имате готов завршни рачун за 2014 годину молимо да нам га проследите ?  
3.    Уколико вам је готова, молимо вас да нам доставите и одлуку о завршном рачуну за 

2014.годину? 
4.    Да ли бисте нам могли доставити последњи ребаланс који сте имали за 2014 годину? 
5.    Да ли бисте нам могли доставити  План остварења, извршења прихода-расхода за 2014 

годину ? 
6.    Како би све понуде биле упоредиве, молим Вас да нам наведете тачан дан када би кредит 

био пуштен у течај? Јер ви сте навели у конкурсној од 09-15.03.2015. што је доста 
непрецизно и доводи до неупоредивих понуда?“ 

 
 
                  На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“број 
124/2012),Комисија за јавну набавку - - Набавка кредита за  финансирање дефицита текуће 
ликвидности, доставља додатне информације/појашњење на постављенo питањe: 
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На питање број 1 и 2.  

           Законска обавеза за буџете локалних самоуправа, односно рок за усавјање консолидованог 
завршног рачуна буџета Oпштине Ирига за 2014.годину је 15.06.2015.годинe, тако да   Општина 
Ириг нема готов завршни рачун као ни Одлуку о завршном рачуну за 2014.годину. 

На питање број 3.  

        Последњи односно IV ребаланс за 2014.годину је постављен на сајт Општине Ириг www.irig.rs 
тако да га можете преузети са сајта. 

 

На питање број 4. 

       План оставарења, извршења прихода-расхода за 2014.годину ћемо по захтеву понуђача 
доатвити е-маилом или факсом : Особа за контакт је Илија Јоцић 022/400-628 или не е-
маил:jococ.soieig@neobee.net i jovanka.soirig@neobee.net 

 

На питање број 5. 

      У конкурсној документацији  наведено је : 

-На страни 7/28 ‐    Рок повлачења кредита: -Банка пуштај у течaј одобрени кредит у целости,    
најкасније у периоду од 09.-15.03.2015.годин 

 - на страни 27/28.   1.План повлачења средстава кредита је:  09.-15.03.2015. године    
15.000.000,00 динара 

      Тачан датум пуштања  кредита у течај зависи од дана када буде склопљен уговор, али ради 
упоредивости понуда ставићемо да то буде 12.03.2015.године. 

 
Ова појашњења представљају саставни део конкурсне документације. 

         Појашњење Конкурсне документације без одлагања објавити на Порталу управе за јавну 
набавку,  на интернет страници Општине Ириг (www.irig.rs) и проследити заинтересованим 
понуђачима који су поствили питања. 
 

 

                                                                                       КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
                                                               

                                                                   Јелена Николић,ср 
                                                            Илија Јоцић,ср 

                                                                Мирјана Бабић,ср 
 

 

 


