
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општинска управа општине Нови Кнежевац           
Kомисија за јавну набавку                                
Број: IV-404-119/7 
Дана: 31.07.2014. године 
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 
бр.124/2012), објављује  
 
Одговор на питање бр. IV-404-119/7, од дана 28.07.2014. и 30.07.2014. године 

 
 

За јавни набавку у отвореном  поступку  бр. ЈН I–17/2014-  
задуживање општине за финансирање капиталних инвестиционих расхода-за 
предфинансирање ИПА пројеката  потенцијални понуђачи поставили су  
питања на која дајемо одговоре. 

1.      Kада очекујете рефундацију наведених 18 мил и да ли је та II фаза коначно 
завршена ? 

- II фаза изградње бициклистичке стазе  завршена је у прошлој години а 
рефундацију средстава у износу од 18 милиона динара очекујемо до краја  
2014. године. 

 
2.     Да ли сте тај износ (18 мил. Дин.) већ финансирали или ћете плаћање 

вршити из кредита  (јер претпостављамо да ћете средства кредита трошити 
према тој спецификацији)? 

-  Средства од рефундације у износу од 18 мил. су општи приход буџета с 
обзиром да је II фаза бициклистичке стазе исфинансирана у 2013. години из 
сопствених средстава буџета. 

 
3.     Шта је пројекат MUTHER II вредности 2,8 мил дин.? 
- Пун назив пројекта MUTHER II гласи: 

 '' Заједничко наслеђе у очувању заједничких вредности и остварењу заједничких 
циљева кроз границу''  
Овај пројекат је завршен у 2013. години а рефундација средстава у износу од 2,8 
милиона динара представља општи приход буџета пошто је пројекат исфинансиран 
из сопствених средстава буџета у 2013. години.  
 
        4.       Молимо Вас за информацији о промени која се десила на позицији 
земљиште, а односи се на забележено повећање са 5.518 ТРСД на 1.008.175 ТРСД.  
- Грађевинско земљиште над којим је општина Нови Кнезевац стекла право 
коришћења у складу са Законом о јавној својини (Сл. Гласник РС 72/2011 и 
88/2013) евидентирано је у пословним књигама и због тога је дошло до повећања 
вредности на позицији земљиста. 
 



    5.        Молимо Вас са преглед највећих обавеза према добављачима на 
31.12.2013.  
 
-ПРЕГЛЕД НАЈВЕЋИХ 
ОБАВЕЗА НА ДАН 31.12.-
2013.ЕПС СНАБДЕВАЊЕ 

390,175.31 

СТИЛ Б ЦЕНТАР ДОО 
СУБОТИЦА 

853,214.40 

ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ - ВОДНИ 
ДОПРИНОС НОВИ САД 

2,376,727.70 

ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ - ВОДНИ 
ДОПРИНОС НОВИ САД ОД 
2011. 

965,505.16 

ЛЕПЕНКА ДОО ПЈ ЛОВАЦ 
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 

755,757.40 

''ЦИКЛОНИЗАЦИЈА'' НОВИ 
САД 

1,191,339.38 

''ЕНКА-ПУТНИЧКИ'' НОВИ 
КНЕЖЕВАЦ 

1,022,211.72 

ЈКП ''7 ОКТОБАР'' Н. 
КНЕЖЕВАЦ 

597,975.75 

ВОЈПУТ СПОРНЕ ОБАВЕЗЕ 248,037,031.00 

6.        Који је тренутни статус судског спора са главним добављачем Војпут ад 
Суботица?  

- Судски спор са Војпутом Суботица још увек се води пред надлежним Судом..  

7.        Молимо Вас за објашњење смањења текућих прихода (како прихода од 
зарада тако и прихода по основу донација и трансфера) које је довело до пословања 
са  буџетским дефицитом у 2013.  

-Због смањења привредне активности и слабе наплате пореза. 

8.        Шта је утицало на раст расхода по основу донација и трансфера? Занима нас 
њихова структура.  

-На раст расхода по основу донација у првом реду је утицао повраћај средстава 
Покрајинском секретаријату за финансије АПВојводине( која смо добили за 
предфинансираwе ИПА пројеката од истог Секретаријата  у ранијим годинама )а 
након извршене рефундације средстава од стране донатора.. 

9.        Како планирате да испуните буџет за 2014, обзиром на износ остварења 
буџета на дан 30.06.2014?  



-Очекујемо већи прилив средстава по свим позицијама прихода а посебно од 
донација и  наменских трансфера и узимање инвестиционог кредита. 

10.    Замолили бисмо Вас за спецификацију издатака за нефинансијску имовину у 
2013. години у износу од 35.908 ТРСД? О каквим инвестицијама је реч и из којих 
извора су финансирани капитални издаци?  

-СПЕЦИФИКАЦИЈА издатака за нефинансијску имовину у 2013. 
 

500000 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

35,908 

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 35,708 

511000 
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 
ОБЈЕКТИ  

28,399 

511100 
Куповина зграда и објеката 
(набавка уградних контејнера за 
одлагање отпада)  

4,068 

511200 

Изградња зграда и објеката 
(изградња бициклистичке стазе, 
изградња водоводне мреже, 
изградња градске канализације) 

23,832 

511300 
Капитално одржавање зграда и 
објеката 

66 

511400 
Пројектно планирање (израда 
пројектне документације) 

433 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА  5,251 

512100 
Опрема за саобраћај (путнички 
аутомобил) 

1,814 

512200 
Административна опрема 
(рачунарска опрема) 

1,102 

512400 
Опрема за заштиту животне 
средине 

79 

512600 
Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт (Опрема за 
биоскоп)  

2,256 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА  2,058 

515100 
Нематеријална имовина (разни 
софтвери ) 

2,058 

 
11.       Образложити раст природне имовине u 2013.години. 
- Грађевинско земљиште над којим је општина Нови Кнезевац стекла право 
коришћења у складу са Законом о јавној својини (Сл. Гласник РС 72/2011 и  
88/2013) евидентирано је у пословним књигама под 31.12.2013. године и због тога 
је дошло до повећања вредности на позицији приросне имовине 

 
 



  
12. Доставити преглед обавеза по кредитима. 
 

Општина Нови Кнезевац   на дан 30.06.2014. године има  
1 инвестициони кредит код : 

13.07.2010. 
Банка Интеса 
АД Београд 

ЕУР 192,209.92 

За финансирање 
пројекта почетак 
II фазе изградње 

градске 
канализационе 

мреже 
 
и 1 краткорочни кредит за финансирање дефицита текуће ликвидности код 
 

16.05.2014. 
Комерцијална 
банка АД Београд 

16,000,000.00 

 
13.       Доставити структуру дугорочне финансијске имовине. 
 

-Односи се на учешће општине Нови Кнежевац у оснивању јавних 
предузеца на територији општине: 

Дугорочна финансијска имовина   

Учешће капитала у Регионалном 
центру ''Банат'' Зрењанин 15,760.00 
Оснивачки улог у ЈКП Нови 
Кнежевац 47,670,845.14 

Оснивачки улог у ЈП Цинк Нови 
Кнежевац 99,999.95 

Оснивачки улог у ЈП Дирекција за 
изградњу града Нови Кнежевац 65,569.27 

Учешће капитала у Регионалној 
депонији Суботица 5,550.13 
УКУПНО 47,857,724.49 

 
14.  Доставити преглед пројеката који ће бити предмет предфинансирања из 
кредита. 

 

Пројекат  
Укупна вредност за цео период у 

еврима 
Средства из буџета 
за суфинансирање и 
предфинансирање у 

2013. години  

Средства 
ЕУ у 
2013. 
години 

(рефунда

ција 
уложених 



средстава

)  

Средства 
ЕУ 

Средства  из 
буџета за 

суфинансирање 

Укупна 
средства 

У динарима 
У 

динарима 

DRAINSTROMING 165,240.00 29,160.00 194,400.00 22,356,000 2,850,000 

KNESZECYC III 182,730.94 32,246.64 214,977.58 24,720,000 5,000,000 

15. У ком периоду се очекује наплата средстава из предприступних 
фондова, да ли постоји  могућност да општина не добије предметна 
средства? 

 
-Рефундацију средстава од Европске комисије очекујемо у року од месец дана 

по подношењу и извршеној контоли извештаја о утрошку средстава.  
Крајни рок за утрошак средстава и подношење извештаја јесте 30. јун 2015. 

године, тако да се рефундација средстава очекује до 31.07.2015. године. 
НЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА ОПШТИНА НЕ ДОБИЈЕ ПРЕДМЕТНА 

СРЕДСТВА. 
 
16.     Образложити планирани раст издатака за нефинансијску имовину у     
           2014.години. 

 
На планирани раст нефинансијске имовине највише утичу инвестиције 
које се финансирају у оквиру  ИПА пројеката и инвестиције које се 
финансирају из  неутрошених наменских средства пренетих из претходне 
године. 

 
 


