
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.-31193 

Датум: 23.11.2017. 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 

68/2015), Комисија за јавну  набавку услуга – Пружање услуга у области водопривреде и то 

услуга израде техничке документације за грађење, реконструкцију, адаптацију и санацију  

мреже и објеката водовода и канализације, I фаза квалификационог поступка, бр. јн. 25/17-

С, образована Решењем број 5.2-28202/1 дана 23.10.2017. године по позиву за подношење 

понуда  објављеном на Порталу јавних набавки дана 25.10.2017. године у року предвиђеном за 

подношење понуда врши 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ УСЛУГА ЈН. БР. 25/17-С 

 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке услуга – Пружање услуга у области 

водопривреде и то услуга израде техничке документације за грађење, реконструкцију, 

адаптацију и санацију  мреже и објеката водовода и канализације, I фаза квалификационог 

поступка, бр. јн. 25/17-С, се мења у делу УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈА  

ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, на страни 14/30 Конкурсне документације, под 

тачком 3 – да располаже довољним техничким капацитетом тако да сада гласи: 

 

3.- да располаже довољним техничким капацитетом и то да:  

 да поседују мрежну лиценцу за софтвер AUTOCAD или одговарајући софтвер за цртање у 

dwg. формату, инсталирану на најмање 5 (пет) персоналних рачунара  

или  

да поседује најмање 5 (пет) персоналних рачунара са лиценцираним софтвером 

AUTOCAD или одговарајућим софтвером за цртање у dwg. формату  
 да поседује најмање 5 (пет) персоналних рачунара са лиценцираним софтвером  Microsoft 

office  

 

Напомена: 

Одговарајући софтвер за цртање у dwg. формату у смислу ове јавне набавке је софтвер 

који је у потпуности компатибилан са софтвером AUTOCAD што потврђује фирма 

„Autodesk“ или њен овлашћени дистрибутер за територију Републике Србије. 

 

као доказе испуњености овог услова потребно је доставити 
- Изјава подносиоца пријаве о испуњавању техничког капацитета (попуњен, потписан и 

оверен образац бр. 5.), који се у случају заједничке пријаве групе подносиоца пријаве 

доставља у једном примерку као заједнички 

- Копије лиценци/е 

 Потврда о компатибилности одговарајућег софтвера за цртање у dwg. формату са 

софтвером Autocad издата од стране фирме „Autodesk“ или њеног овлашћеног 
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дистрибутера за територију Републике Србије (доставља се ако подносилац пријаве у 

пријави наводи одговарајући софтвер) 

 

Сходно наведеној измени мења се и  Образац број 5 - ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ 

ЗАХТЕВАНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КОЈЕ СУ 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 25/17-С 

 

С обзиром да је Наручилац изменио конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 

рока за подношење пријава, Наручилац је, сходно одредбама члана 63. Став 5  Закона о јавним 

набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 68/2015), продужио рок за подношење пријава. 

Нови рок за подношење понуда је 01.12.2017. године до 12,00 часова.  

 

Наведене измене се налазе у  измењеној конкурсној документацији коју Вам достављамо и на 

чијим обрасцима подносите пријаву. Измењен позив и обавештење о продужењу рока биће 

објављено на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 

Комисија за јавне набавке 

 

 

                              


