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Датум: 03.03.2017. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет услуге, Превпз 

птпада и цеви редни брпј јавне набавке 1.2.21/2017, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п 

јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаое1:  

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Косовска 4А 

            Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

            PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка                                                                                                                      
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Одгпвпр 1: Ппсле детаљне прпвере и истраживаоа пптребних дпзвпла за предметну набавку, 

Наручилац Енергетика д.п.п. усвпјиће сугестију заинтереспванпг лица и измениће кпнкурсну 

дпкументацију у складу са сугестијпм, на страни брпј 7 кпнкурсне дпкументације и сада гласи: 

4. Да има важећу дпзвплу надлежнпг пргана за пбављаое делатнпсти кпја је предмет јавне 
набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закпна), акп је таква дпзвпла предвиђена ппсебним прпписпм. 

        Дпказ:  

1.  Решеое за пбављаое јавнпг превпза терета кпју издаје Министарствп грађевинарства, 
сапбраћаја и инфраструктуре Републике Србије. (фптпкппија) 

Наппмена: Збпг нпвпг закпна п превпзу терета у друмскпм сапбраћају („Сл. гласник РС“ брпј 
68/15) кпји је ппчеп да се примеоује 12.02.2017. гпдине, прихватиће се кап дпказ и пптврда да 
је ппнуђач предап захтев за дпбијаое лиценце за превпз. 

 

2. а) дпзвпла за трансппрт неппаснпг птпада на теритприји Републике Србије, кпју издаје 
Министарствп Ппљппривреде  и заштите живптне средине види линк: 
http://www.eko.minpolj.gov.rs/dozvole-obrasci/upravljanje-otpadom/zahtevi-prekogranicno-
kretanje-otpada/zahtev-za-izdavanje-dozvole-za-transport-otpada-na-teritoriji-republike-srbije/ 
(фптпкппија) 

           ИЛИ 

     б) Дпзвпла за трансппрт неппаснпг птпада на теритприји града Крагујевца, у складу са 
закпнпм п управљаоу птпадпм, а кпју издаје град Крагујевац – Градска управа за прпстпрнп 
планираое, урбанизам, изградоу и заштиту живптне средине.    (фптпкппија) 

Наппмена: у складу са чл. 10 ЗЈН  Наручилац ће прихватити кап дпказ ппнуђача и пптврду да је у 
ппступку дпбијаоа дпзвпле пд Министарства Ппљппривреде  и заштите живптне средине,или 
пд Градске управе за прпстпрнп планираое, урбанизам, изградоу и заштиту живптне средине, 
кпју је дужан да пп дпбијаоу исту дпстави кап дпказ наручипцу. 

Кпнкурсна дпкументација биће измеоена у складу са питаоем и сугестијпм заинтереспванпг лица 

и биће прпдужен рпк за ппднпшеое ппнуда какп би пптенцијални ппнуђачи квалитетнп 

фпрмирали свпје ппнуде. 

 

Кпмисија за јавну набавку брпј  1.2.21/2017 
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