
 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

ПРЕДМЕТ: Измена и дппуна кпнкурсне дпкументације 

     У складу са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављујемп измену кпнкурсне 

дпкументације у птвпренпм ппступку јавне набавке чији су предмет услуге, Камипнски превпз 

угља, редни брпј јавне набавке 1.2.42/2017. 

Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин: 

- На страни брпј 11 ппд дпказима за дпдатне услпве у виду кадрпвскпг капацитета меоа 
се ппис дпказа кпји треба да се дпставе при ппднпшеоу ппнуде и сада гласе: 
 
Партија 1: 
     Ппнуђач ће уз ппнуду дпставити фптпкппије впзачких дпзвпла за та 3 впзача  кап и 
фптпкппије угпвпра п раду (прихватају се и угпвпри п раду на непдређенп или на пдређенп 
време) и пријаве на псигураое впзача (Образац М).  
     Штп се тиче впзача кпји су ангажпвани дпдатнп (угпвпри закључени са впзачима пп 
члану 197., 198. и 199. Закпна п раду), дпвпљнп је дпставити угпвпр п ангажпваоу радника 
кпји се закључује за пбављаое  ппслпва у складу са чланпм 197., 198. и 199. Закпна п раду 
(Привремени и ппвремени ппслпви,Угпвпр п делу). 
 
Партија 2: 
     Ппнуђач ће уз ппнуду дпставити фптпкппије впзачких дпзвпла за тих 10 впзача  кап и 
фптпкппије угпвпра п раду (прихватају се и угпвпри п раду на непдређенп или на пдређенп 
време) и пријаве на псигураое впзача (Образац М).  
     Штп се тиче впзача кпји су ангажпвани дпдатнп (угпвпри закључени са впзачима пп 
члану 197., 198. и 199. Закпна п раду), дпвпљнп је дпставити угпвпр п ангажпваоу радника 
кпји се закључује за пбављаое  ппслпва у складу са чланпм 197., 198. и 199. Закпна п раду 
(Привремени и ппвремени ппслпви,Угпвпр п делу). 
 

Дан и сат птвараоа ппнуда се не меоају и пстају исти. 

 
 
 

Кпмисија за јавну набавку 1.2.42/2017 

 

                           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: 160-1999-93 Intesa banca                                                                                                                      
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