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П о ж а р е в а ц    

 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ПРЕУЗЕЛА 

КОНКУРСНУДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

ПРЕДМЕТ: појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈН ОП 

29/2020 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку ЈН ОП 

29/2020, Услуге: Израда пројектне документације водоснабдевања у Месној 

заједници „Речица“, доставило је наручиоцу писани захтев путем e-mail-а дана 

29.05.2020. године у 14,58 часова којим тражи одговор на следеће питање: 

 

ПИТАЊЕ: 

 

А) ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове 

 технички капацитет: „да поседује специјализован програм за математичко 

моделирање (Info Works)“ 

Питање 1 : 

За ову врсту и обим техничке документације поред специјализованог програма („Info 

Works)“ постоје и други софтвери који могу задовољити израду предметне техничке 

документације, као што је и „Urbano Hydra firme StudioArs, који у оквиру свог софтwер-

ског пакета користи платформу софтwер-ског пакета EPANET. EPANET је стандардни 

алат у инжењерској пракси за прорачуне дистрибуционих водоводних система под 

притиском код нас као и на ширем простору. 

Програм је развила америчка агенција за заштиту животне средине - EPA (Environmental 

Protection Agency). У пројектоном задатку сте навели да се користи програм за 

математичко моделирање (InfoWorksWS или слично) што показујемо у прилогу. 

 

 

 

 

 

 

Молимо Вас да прихватите нашу сугестију о коришћењу и других специјализованих 

програма и извршите измену конкурсне документације. 

 

 

 

 



 

Питање 2 : 

 пословни капацитет: 

За доказивање референц листе број 7 потребно је приложити потврду Инвеститора 

цитирамо: НАПОМЕНА: КАО ДОКАЗ ПРИЛОЖИТИ ПОТВРДУ ИЗДАТУ ИЛИ 

ПОТПИСАНУ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НА ОБРАСЦУ БРОЈ 8. КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Да ли то значи да ћете прихватити и друге потврде од Инвеститора које смо раније 

обезбедили за учешће на тендеру, а да нису на обрасцу број 8 и 8а ? 

ОДГОВОР:  

1. Наручилац ће прихватити сличан специјализован програм и у том смислу изменити 

конкурсну документацију. 

2. Наручилац ће прихватити потврде које нису на обрасцу 8 и 8а конкурсне 

документације уколико садрже све елементе као и обрасци 8 и 8а. 

Ово појашњење у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама наручилац 

објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници www.pozarevac.rs.  

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 


