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ГРАДСКА УПРАВА  ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

- Комисија за јавну набавку мале вредности- 
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П О Ж А Р Е В А Ц 

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА КОНКУРСНУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН МВ 13/2017 (1.2.22 у 

Плану јавних набавки) 

 

 

 Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку мале 

вредности број ЈН МВ 13/2017 (1.2.22 у Плану јавних набавки) – екстерна ревизија консолидованих 

финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања града Пожаревца за 2016. 

годину, ОРН 79212300-услуге обавезне ревизије, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а 

дана 26.04.2017. године у 14,07 часова, којим тражи одговор на следећа питања: 

 

ПИТАЊА: 

Поштовани, у вези са припремањем понуде за ЈН МВ 13/2017 - Услуге екстерне ревизије 

консолидованих финансијских извештаја и завршног рачуна буџета и правилности пословања града 

Пожаревца за 2016. годину, молимо Вас да нам дате одговоре на следећа питања: 

 1. Како је у конкурсној документацији на страни 7, тачка 2.3 наведено да се докази о испуњености 

услова могу достављати у неовереним копијама, да ли понуђач као потврду о реализацији закључених 

уговора) може доставити неоверена копију обрасца 8 који је претходно од стране наручиоца попуњен, 

потписан и печатом оверен? 

 2. Обзиром да је као додатни услов пословног капацитета тражено да је понуђач у претходне три 

године (2014, 2015 и 2016) реализовао услуге ревизије консолидованих финансијских извештаја 

завршног рачуна за најмање 5 буџета локалне власти, а није тражена минимална вредност 

реализованих услуга за наведене буџете локалне власти, да ли понуђач у обрасцу 8 (потврда о 

реализацији закључених уговора) мора да упише и вредност извршене услуге са ПДВ-ом? 

  ОДГОВОР: 

 

У вези са наведеним а у складу са чланом 63.став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) обавештавамо заинтересовано лице следеће: 

 

1. Понуђач као потврду о реализацији закључених уговора може доставити неоверену фотокопију 

Обрасца бр. 8 који је претходно од стране наручиоца попуњен, потписан и оверен печатом. 

2. Понуђач у Обрасцу бр. 8 (потврда о реализацији заклучених уговора) треба да упише и вредност 

извршене услуге са ПДВ-ом. 

 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

www.pozarevac.rs.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 


