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Република Србија 
Град Зајечар 
Трг Ослобођења бр. 1 
Зајечар 
 
Број: 404-150/4 
Датум: 21.04.2020. 
 
  
 
 У поступку прикупљања понуда за набавку финансијску услуга – динарских 
кредита за финансирање текуће ликвидности Града Зајечара 
 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ  ПОНУЂАЧИ ПОСТАВИЛИ СУ СЛЕДЕЋА ПИТАЊА 
 

Питање бр. 1 - Сагласно Вашем захтеву за давање понуде за краткорочно 
финансирање, молим Вас да доставите следећу документацију: 

 Образац 5 – задужење општине на дан 31.03.2020 године 

 Извршење буџета на 31.12.2019 године и закључни лист на 31.12.2019 године 

 Буџет општине за 2019 годину као и последњи ребаланс буџета за 2019 годину 

 Одлуку о буџету општине за 2020 годину 

 Ребаланс буџета за 2020 годину (уколико је било) 

 Сагласност Министарства за задужење 

 Одлуку о задужењу 

 Комплетне завршне рачуне Општине за 2016, 2017 и 2018 годину за извештајем 
овлашћеног ревизора или ДРИ  

По добијању тражених података, накнадно ћемо се обратити захтевом за достављање 
додатних појашњења уколико се укаже потреба за тим. 
 

Питање бр. 2 - Ради одобрења краткорочног кредита и слање понуде за кредит 
Граду Зајечар, молим Вас пошаљите ми следећу финансијску документацију: 

 Комплетан завршни рачун за 2018. годину 

 Мишљење ревизије за завршни рачун за 2018. годину 

 Буџет и Последњи ребаланс буџета за 2019. годину 

 Извршење буџета са 31.12.2019. године 

 Буџет и последњи ребаланс за 2020. годну 

 Последњи преглед кредита који шаљете Министарству финансија 

 Сагласност Министарства финансија за задуживање Града Зајечар 
Да ли можете да померите рок за доставу понуде до 01.04.  јер нисте послали 

финансијску документацију која је потребна да се одобри кредит? 
 
Питање бр. 3 - Везано за Ваш захтев а за потребе доношења одлуке, на основу 

које се даје Понуда, потребно је да нам што хитније доставите следеће : 

 План буџета за 2018 год.  

 Извршење буџета за 2018год. 

 план буџета 2019год. 

 извршење које имате за 2019. год. - биланс стања и прихода и расхода (30.09 или 
касније) 

 план за 2020. год 

 5ЛП образац. 
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Одговори на постављена питања: 
 

Целокупна тражена финансијска документација доступна је у прилозима 
странице на сајту Града где је објављен Јавни позив, на линку: 
http://www.zajecar.info/tenderi/755-javni-poziv-za-prikupljanje-ponuda-za-nabavku-
finansijske-usluge-kredita 

 
или појединачно 
 

 Мишљење Министарства финансија за давање претходне сагласноти о 

краткорочном кредитном задуживању код пословне банке ради финансирања 

текуће ликвидности: http://www.zajecar.info/files/tender/2020/4/Kreditni_Zahtev_-

_Dodatak.pdf 

 ОДЛУКА О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. 

ГОДИНУ: 

http://www.zajecar.info/files/document/2020/4/Odluka_o_prvom_rebalansu_budzeta_

grada_Zajecara_za_2020._godinu.pdf  

 Одлука о буџету града Зајечара за 2020. Годину 

http://www.zajecar.info/files/document/2019/12/Nacrt_Odluke_o_budzetu_za_2020._

godinu-sajt.pdf 

 Одлука о трећој измени и допуни буџета града зајечара за 2019 годину: 

http://www.zajecar.info/files/document/2019/12/SLGZ32-2019.pdf 

 ОДЛУКА О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019 . 

ГОДИНУ 

http://www.zajecar.info/files/document/2019/10/Odluka_o_drugom_rebalansu_2019.p

df 

 Одлука о првом ребалансу буџета града Зајечара за 2019. Годину 

http://www.zajecar.info/files/document/2019/6/Odluka_o_prvom_rebalansu-sajt.pdf 

 Одлука о буџету града Зајечара за 2019. Годину 

http://www.zajecar.info/files/document/2018/12/SGZ21-001-

Odluka_o_budzetu_GZ_za_2019_sa_predlogom_kadr_plana_za_2019_god.pdf 

 ОДЛУКА О ПЕТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. 

ГОДИНУ http://www.zajecar.info/files/document/2018/11/SLGZ42-2018.pdf 

 Одлука о буџету града Зајечара за 2018. годину: 

http://www.zajecar.info/files/document/2017/12/NacrtOdlukeOBudzetuGradaZajecara

za20181.pdf 

 ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. 

ГОДИНЕ 

http://www.zajecar.info/files/document/2019/10/Izvestaj_o_ostvarenju_budzeta_za_p

eriod_januar-septembar_2019.godine.pdf 

 ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ 

http://www.zajecar.info/files/document/2019/7/Izve%C5%A1taj_o_reviziji_za_Grad_Z

aje%C4%8Dar_2018._potpisano1.pdf 

 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА - ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ 2018 

http://www.zajecar.info/files/document/2019/7/Izvestajoucinku2018.rar 

 ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ 

http://www.zajecar.info/files/document/2019/7/Odluka_o_zavrsnom_racunu_za_2018

._godinu_-.pdf 

http://www.zajecar.info/tenderi/755-javni-poziv-za-prikupljanje-ponuda-za-nabavku-finansijske-usluge-kredita
http://www.zajecar.info/tenderi/755-javni-poziv-za-prikupljanje-ponuda-za-nabavku-finansijske-usluge-kredita
http://www.zajecar.info/files/tender/2020/4/Kreditni_Zahtev_-_Dodatak.pdf
http://www.zajecar.info/files/tender/2020/4/Kreditni_Zahtev_-_Dodatak.pdf
http://www.zajecar.info/files/document/2020/4/Odluka_o_prvom_rebalansu_budzeta_grada_Zajecara_za_2020._godinu.pdf
http://www.zajecar.info/files/document/2020/4/Odluka_o_prvom_rebalansu_budzeta_grada_Zajecara_za_2020._godinu.pdf
http://www.zajecar.info/files/document/2019/12/Nacrt_Odluke_o_budzetu_za_2020._godinu-sajt.pdf
http://www.zajecar.info/files/document/2019/12/Nacrt_Odluke_o_budzetu_za_2020._godinu-sajt.pdf
http://www.zajecar.info/files/document/2019/12/SLGZ32-2019.pdf
http://www.zajecar.info/files/document/2019/10/Odluka_o_drugom_rebalansu_2019.pdf
http://www.zajecar.info/files/document/2019/10/Odluka_o_drugom_rebalansu_2019.pdf
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http://www.zajecar.info/files/document/2018/12/SGZ21-001-Odluka_o_budzetu_GZ_za_2019_sa_predlogom_kadr_plana_za_2019_god.pdf
http://www.zajecar.info/files/document/2018/12/SGZ21-001-Odluka_o_budzetu_GZ_za_2019_sa_predlogom_kadr_plana_za_2019_god.pdf
http://www.zajecar.info/files/document/2018/11/SLGZ42-2018.pdf
http://www.zajecar.info/files/document/2017/12/NacrtOdlukeOBudzetuGradaZajecaraza20181.pdf
http://www.zajecar.info/files/document/2017/12/NacrtOdlukeOBudzetuGradaZajecaraza20181.pdf
http://www.zajecar.info/files/document/2019/10/Izvestaj_o_ostvarenju_budzeta_za_period_januar-septembar_2019.godine.pdf
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 ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2017. ГОДИНУ 

http://www.zajecar.info/files/document/2018/6/SLGZ27-2018.pdf 

 ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2016. ГОДИНУ 

http://www.zajecar.info/files/document/2017/7/Odluka_o_zavrsnom_racunu_za_2016

._godinu-gradsko_vece.pdf 

http://www.zajecar.info/files/document/2018/6/SLGZ27-2018.pdf
http://www.zajecar.info/files/document/2017/7/Odluka_o_zavrsnom_racunu_za_2016._godinu-gradsko_vece.pdf
http://www.zajecar.info/files/document/2017/7/Odluka_o_zavrsnom_racunu_za_2016._godinu-gradsko_vece.pdf

