РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општинска управа Бојник
Комисиј за јавну набавку
Број: 404-33/18
Датум: 25.05.2018.
Бојник

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
ЈН МВ бр. 404-25/18 - Предметном набавке су финансијске услуге - кредит за финансирање
капиталних инвестиционих расхода.
Питање 1: Због чега су увећани остали приходи (група конта 74) на 31.12.2017., као и група конта 46
(трошкови донација, дотација и трансфера)?

Одговор 1: До увећања прихода на економској класификацији 74 је дошло из разлога што је у
2017. години уведена комунална такса за коришћење простора на јавним површинама, а до
увећања расхода на економској класификацији 46 је дошло из разлога што је ОШ „Станимир
Вељковић Зеле“ купљено возило за превоз ученика, ОШ „Стојан Љубић“ Косанчић је извршио
реконструкцију спортске сале а дом здравља Бојник је купио медицинску опрему а све то се из
буџета финансира са економске класификације 46. Све ово је изазвало веће расходе у односу а
предходну годину.

Питање 2: Ревизор је у свом извештају за 2016 год ставио замерку на исказан износ учешћа у јавним
предузећима од РСД 259.943 хиљ, што је утицало на значајан раст билансне суме општине.
Када ће бити исправљено?

Одговор 2: На основу примедбе ревизорске куце која нам је радила ревизију завног рацуна за
2016 год.
у заврсном консолидованом рацуну за 2017. годуну изврсена је исправка уцесца у капиталу
јавних предузеца, тако да сад у нацрту известаја ревизорске куце не постоји примедба за то.
Питање 3: Молим Вас за појашњење у вези каматне стопе.
У позиву стоји у тачки 15.
"Референтна каматна стопа за обрачун укупне камате је тромесечни ЕУРИБОР према подацима са
сајта www.еурибор-ратес.еу, на дан објављивања позива за подношење понуда."
А у обрасцу понуде стоји фиксна:
"1. УСЛОВИ ЗАДУЖИВАЊА
1.1.Износ кредита: до 40.000.000,00 динара
1.2.Номинална каматна стопа:
а. Врста каматне стопе: фиксна стопа
б. у % на годишњем нивоу _____________________________
в. Врста обрачуна каматне стопе: пропорционални метод."
Да ли сте врсту каматне стопе (фиксна и варијабилна) прописали тендерском документацијом или
је Банка сама може одредити?
Одговор 3: У измени и допуни Конкурсне документације за ЈН 404-33/18 од 24.05.2018.год.
измењен је текст позива у коме је тачка 15. обрисана, тако да ће се обрачунавати само фиксна
каматна стопа.
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