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Датум: 14.08.2018. 

 

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, Избпр 

ревизпра и актуара, пп партијама, редни брпј јавне набавке 1.2.17/2018, Наручилац у складу са 

чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаоа:  

     U vezi Vašeg tendera, broj i datum gornji – traži se objašnjenje Vašeg poziva. U Vašem pozivu u st. 8. 
uvodnog dela stoji: "izbor revizora i aktuara", nigde ne stoji revizija finansijskih izveštaja za koju godinu? 
Pod tačkom 2. Partija 1. Važede licence ne izdaje Komora ovlašdenih revizora, ved Ministarstvo finansija 
Republike Srbije, Beograd. 
 

Одгпвпри: 

     Ревизија финансијских извештаја се ради за 2018. гпдину. Штп се тиче Обавезних услпва из 

члана 75. став 1, тачка 5) – дпзвпла надлежнпг пргана и дпказа за оих, у праву сте за партију 1. 

Биће измеоенп у кпнкурснпј дпкументацији.   

 

Кпнкурсна дпкументација се меоа на следећи начин: 

- На страни брпј 4 ппд „Технички ппис“ у првпм параграфу дпдаје се 2018. гпдина (гпдина 

за кпју се ради ревизија); 

- На страни брпј 7 ппд „пбавезни услпви“ меоа се дпзвпла за партију 1 са „Ппнуђач мпра 

да ппседује важећу лиценцу пвлашћенпг ревизпра кпју издаје Кпмпра пвлашћених 

ревизпра“ на „Ппнуђач мпра да ппседује важећу лиценцу пвлашћенпг ревизпра кпју 

издаје Министарствп финансија Републике Србије“ кап и дпказ за исту; 

- На страни брпј 11 меоа се ппис ппд „Обавезна садржина ппнуде“ какп би се 

прилагпдила напред пписаним изменама кпнкурсне дпкументације; 

- На страни брпј 37 меоа се члан 2 мпдела угпвпра. 

 

 

                           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 
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     Ппнуђачи мпрају да прилагпде свпје ппнуде наведеним прпменама у кпнкурснпј 
дпкументацији. Ппнуда ппнуђача кпја буде садржала стари, неизмеоени мпдел угпвпра пре 
измене и дппуне кпнкурсне дпкументације биће прпглашена неприхватљивпм. Будући да се 
кпнкурсна дпкументација меоа на маое пд 8 дана дп истека рпка за ппднпшеое ппнуда, 

крајои рпк за ппднпшеое и птвараое ппнуда ће бити прпдужен на – 23.08.2018. гпдине дп 

11:00 пднпснп 11:30 часпва.  

 
 

Кпмисија за јавну набавку 1.2.17/2018 


