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Питање и одговори 
 

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева заинтересованог лица, постављеног путем 
електронске поште, а заведено код Наручиоца под бр.400-932/18 од 27.04.2018.год.,  за 
јавну набавку услуге –банкарске услуге кредитног задужења за капиталне инвестиције 
Општине Врњачка Бања ЈН бр. 14/2018, Комисија за јавну набавку  објављује питање и 
одговор на постављено питање: 
 

Питање – „Са намером да и овога пута подрзимо капиталне инвестиције у Врњачкој 
Бањи уцешћем на Јавном позиву, замолићу за доставу документације/одговора из 
наставка: 

1.Известај о извршењу буџета за период 01.01.17-31.12.17 (на сајту смо лоцирали 
извештај до 30.09.2017) 

2.Да ли је евентуално било ребаланса буџета за 2018? 

3.Што свежије стање обавеза ка добављачима са коментаром да ли има доспелих и ако 
има који је износ у питању 

4.Што свешије стање кредитних обавеза са структуром доспећа 

5.Објашњење за блокаде рачуна (последња 3 дана у марту)“? 

 
Одговор: 
 

1. Обзиром да је поступак израде завршног рачуна буџета Општине Врњачка Бања 
за 2017.годину у току, у прилогу Вам достављамо прелиминарни Извештај о 
остварењу прихода и извршењу расхода за период 01.01.-29.12.2017.г. 

 

Preliminarni izvestaj 
o izvrsenju budzeta  

2. СО Врњачка Бања је на седници одржаној 13.04.2018.г. усвојила први Ребаланс 
Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2018.г. ("Сл.лист општине Врњачка 
Бања",број9/18) 
Ребаланс Одлуке о буџету за 2018.годину 



3. Стање обавеза буџета Општине Врњачка Бања према добављачима износи 
139.186.117,90 динара, од чега се износ од 121.077.650,50 динара односи на 
доспеле обавезе. 

4. У прилогу Вам достављамо скениран образац кредитног задужења за општину 
Врњачка Бања за март 2018.г. 
 

kreditno zaduzenje

 
5. Принудна наплата последња три дана у марту 2018.г. је извршена на основу 

закључка јавног извршитеља за подручје Вишег суда у Краљеву и Привредног 
суда у Краљеву Александра Павловића Посл.бр.И.Ив. 916/17 од 16.03.2018.г. 
 
Овај  одговор постаје саставни део конкурсне документације. 

 
 
        Комисија за јавну набавку 
 


