
Питања и одговори у вези јавне набавке кредита ЈН-I-10/2015 
 
Питања и одговори    
 

1. Детаљније информације везане за обавезу према добављачу Војпут ад 
Суботица и по судском спору који воде са њима. Због чега обавеза није 
измирена, од када датира, који је био иницијални износ обавезе, да ли је 
нешто измиривано, које је тренутно стање дуга, да ли општина плаћа неку 
камату или јој се обрачунава по овом основу, који је тренутни статус спора 
и да ли су радови на којима је Војпут био ангажован и завршени…? 
-Војпут Суботица је био ангажован на изградњи Црнобарског пута. 
Испостављене ситуације нису измирене од стране Министарства за капитална 
улагања Републике Србије и Војпут је покренуо спор против наше општине као 
инвеститора. Ми смо оспорили њихова потраживања пошто се само 30-так 
милиона односи на изведене радове на изградњи а остатак се односи на вредност 
набављеног материјала који није уграђен а нити је познато где је лагерован. 
Обавеза датира из 2008. године, ниста није измирено, општина не плаћа камату 
нити јој се обрачунава по том основу. Тренутно стање дуга износи 
248.037.031,00 динара. Наведена инвестиција није настављена, нити  је 
завршена. Судски спор је и даље у току.  
 

2. Због чега сте имали раст прихода од закупа имовине у 2014 год и које 
имовине? 

Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини остварени су у 
износу од 2,383,928 динара и имају индекс остварења од 58% у односу на план за 
2014. годину. Ови приходи потичу од издавање пословног простора удружењима и 
невладиним организацијама и осталим корисницима. 

 
3. Која је намена добијених кредита Развојног фонда АПВ? 
Кредити од  Развојног фонда АПВ добијени су за предфинансирање ИПА 
пројеката и то Пројекта изградње бициклистичке стазе и Пројекта изградње 
атмосферске канализације. 
 

4. Одлуком о буџету за 2015 год планирано је задужење у укупном износу од 
РСД 40 милиона. Када би остатак био реализован? 
Планирани инвестициони кредит биће реализован у наредних 30-45 дана. 
 
5. Где сте користили прошле године кредит од 16 милиона динара за 
дефицит текуће ликвидности? 

Кредит за финансирање  дефицита текуће ликвидности користили смо код 
Комерцијалне банке. 
 
6.       На бази чега је планиран раст прихода од пореза у 2015 години и због 
чега је планиран раст капиталних расхода у 2015 год (шта би било 
финансирано)? 



Раст прихода од пореза планиран је на основу мера које локална пореска 
администрација предузима ради што боље наплате изворних јавних прихода. 
Из средстава инвестиционог кредита у висини од 40 милиона динара, планира се  
реконструкција путне мреже у општини Нови Кнежевац и изградња атмосферске 
канализације. 
7, Kоји матични број Вам је Управа за трезор доделила приликом 
регистрације? 
  
Основни подаци за Општинску управу Нови Кнежевац су следећи: 
  
Матични број : 08385327                                                                                    
Шифра делатности: 8411                                             
ПИБ: 101460424                                                         
ЈББК: 08634 
 


