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Број: 02-37/66-2019-КП1/4                                                                             

Датум: 09.12.2019. 

Сомбор, Белог голуба бр. 5 

тел: 025/464-222 

 факс: 025/464-236 

www.vodokanal.co.rs 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК  

ПРВА ФАЗА 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02-37/66-2019-КП1 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге – Израда пројектно техничке документације (водовод, 

саобраћајне сигнализације, легализације  изграђених објеката и сл.) - ОРН: 712420000-

Израда пројеката и нацрта, процена трошкова. 

 

Оквирна спецификација : 

1. Пројекти водоводне мреже 

2. Пројекти уличних колектора канализације употребљених вода 

3. Пројекти бунара 

4. Пројекти препумпних станица канализације 

5. Пројекти резервоара и црпних станица 

6. Пројекти објеката високоградње (изградње, доградње и реконструкције) 

7. Пројекти саобраћајне сигнализације 

8. Техничка контрола пројеката 

9. Пројекти изведених објеката за потребе легализације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

децембар 2019. године 
 

 

http://www.vodokanal.co.rs/


Конкурсна документација за I фазу квалификационог поступка ЈН бр 02-37/66-2019-КП1 

 
2/29 

  

 

 

На основу чл. 34. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 

и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број 02-3766-2019-КП1/1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку 

број 02-3766-2019-КП1/2, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за прву фазу квалификационог поступка за јавну набавку - Услуге – Израда 

пројектно техничке документације (водовод, саобраћајне сигнализације, легализације  

изграђених објеката и сл.) - ОРН: 712420000-Израда пројеката и нацрта, процена 

трошкова.  

 

ЈН број 02-37/66-2019-КП1  

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II Подаци о предмету јавне набавке 

III Позив за подношење пријава 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

V Упуство како се доказује испуњеност услова  

VI Признавање квалификације 

VII Упутство за попуњавање и сачињавање пријаве за признавање 

квалификације 

VIII Период за који се кандидатима признаје квалификација  

IХ Начин достављања пријава  

Х Основни подаци о подносиоцу пријаве      Образац број 1 

ХI Пријава                                                           Образац број 2 

ХII Основни подаци о подизвођачу                   Образац број 3 

ХIII Основни подаци о учеснику у заједничкој понуди                    

                                                                        Образац број 4 

ХIV Изјава                                                             Образац број 5 

ХV Изјава                                                             Образац број 6 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ЈКП „Водоканал“ 

Адреса: Сомбор, Белог Голуба бр 5 

Интернет страница:www.vodokanal.co.rs   

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у квалификационом поступку, у складу 

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 02-37/66-2019-КП1 су  Услуге – Израда пројектно 

техничке документације (водовод, саобраћајне сигнализације, легализације  изграђених 

објеката и сл.) - ОРН: 712420000-Израда пројеката и нацрта, процена трошкова. 

 

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради доношења Одлуке о признавању 

квалификације. 

 

6. Контакт особа: Заинтересовано лице може у писаном облику по члану 63. став 2. 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

пријаве, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за 

подношење пријава на адресу Наручиоца: ЈКП „Водоканал“ Сомбор, Белог Голуба бр. 

5, за формално правна питања - Озрен Ковачић  sekretar@vodokanal.co.rs , за техничка 

питања Горан Стојшић goran@vodokanal.co.rs са назнаком - називом  предметне 

набавке. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке 02-37/66-2019-КП1 су Услуге – Израда пројектно техничке 

документације (водовод, саобраћајне сигнализације, легализације  изграђених објеката и 

сл.) - ОРН: 712420000-Израда пројеката и нацрта, процена трошкова. 

 

 

Оквирна спецификација : 

1. Пројекти водоводне мреже 

2. Пројекти уличних колектора канализације употребљених вода 

3. Пројекти бунара 

4. Пројекти препумпних станица канализације 

5. Пројекти резервоара и црпних станица 

6. Пројекти објеката високоградње (изградње, доградње и реконструкције) 

7. Пројекти саобраћајне сигнализације 

8. Техничка контрола пројеката 

9. Пројекти изведених објеката за потребе легализације 
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Број: 02-37/66-2019-КП1/3                                                                             

Датум: 09.12.2019. 

Сомбор, Белог голуба бр. 5 

тел: 025/464-222 

 факс: 025/464-236 

www.vodokanal.co.rs 

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка бр. 02-37/66-2019-КП1/1 

од 05.12.2019. године, наручилац објављује  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

у квалификационом поступку I фаза 

 

За јавну набавку: Услуге – Израда пројектно техничке документације (водовод, 

саобраћајне сигнализације, легализације  изграђених објеката и сл.) - ОРН: 712420000-

Израда пројеката и нацрта, процена трошкова. 

 

Оквирна спецификација : 

1. Пројекти водоводне мреже 

2. Пројекти уличних колектора канализације употребљених вода 

3. Пројекти бунара 

4. Пројекти препумпних станица канализације 

5. Пројекти резервоара и црпних станица 

6. Пројекти објеката високоградње (изградње, доградње и реконструкције) 

7. Пројекти саобраћајне сигнализације 

8. Техничка контрола пројеката 

9. Пројекти изведених објеката за потребе легализације 

 

1. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и 

додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе 

одређени конкурсном документацијом. 

2. Подносиоци пријава су обавезни да уз пријаву доставе доказе о испуњености услова за 

учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне 

документације. 

3. Рок за који се кандидатима признаје квалификација је до 3 (три) године. 

4. Конкурсна документација се може преузети електронским путем са интернет странице 

наручиоца www.vodokanal.co.rs и са Портала јавних набавки. 

5. Пријаву може поднети подносилац пријаве који наступа самостално, подносилац 

пријаве који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и група подносиоца пријава 

која подносе заједничку пријаву. 

6. Пријаве се могу поднети:  
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- у пословним просторијама наручиоца у улуци Белог Голуба бр.5 у Сомбору, 

канцеларијама 5 на првом спрату. 

- путем поште на адресу ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор. 

7. Пријаве се подносе у затвореној коверти, са назнаком „Пријава  за јавну набавку 

бр. 02-37/66-2019-КП1 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте подносилац пријаве 

назначава свој назив, адресу и број телефона контакт особе, број и назив набавке. 

8. Рок за подношење пријава је 15.01.2020. године, до 1030 часова, без обзира на начин 

доставе. 

9. Отварање пријава обавити ће се јавно, последњег дана рока за достављање пријава, 

1 5 .01.2020. године, у 1100 часова у пословним просторијама ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ 

у улици Белог Голуба бр.5 у Сомбору у канцелатији број 5 на првом спрату. 

10. Услови под којима представници подносиоца пријава могу учествовати у поступку 

отварања пријава: Отварање пријава је јавно. Само овлашћени представници 

подносиоца пријава могу активно учествовати у поступку отварања пријава. 

Представници подносиоца пријава који присуствују отварању пријава, обавезни 

су да поднесу овлашћење за учешће у поступку отварања пријава. 

11. Одлуку о признавању квалификације подносиоцима пријава за које се утврди да 

испуњавају услове за квалификацију, наручилац ће донети  у року од 25 дана од            

дана отварања пријава 

12. Лице за контакт: Заинтересовано лице може у писаном облику по члану 63. став 2. 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

пријаве, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за 

подношење пријава на адресу Наручиоца: ЈКП „Водоканал“ Сомбор, Белог Голуба 

бр. 5, за формално правна питања - Озрен Ковачић  sekretar@vodokanal.co.rs , за 

техничка питања Горан Стојшић goran@vodokanal.co.rs са назнаком - називом  

предметне набавке.  

 

 

 

 

                                                                                          ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ 

 

__________________________________ 

                                                                                     Директор, Јасмина Бобић 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

02-37/66-2019-КП1 

1 ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
Ред. 
бр. 

Назив документа       

1. Да     је     понуђач     регистрован     код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у 

регистар, на сајту Агенције за привредне регистре 

 

2. Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања   или   давања   мита,   кривично дело  
преваре;       
Доказ за правна лица: 

- Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје 

органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој 

територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог 

лица). Уверење се доставља за сваког законског заступника;  

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 

или огранка страног правног лица за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице и 

за све заступнике); 

- Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у 

Београду за кривична дела организованог криминала, (за правно 

лице и за све заступнике). 

Доказ за предузетнике: 

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 

(захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове 

општине на чијој територији је то лице рођено или према месту 

пребивалишта тог лица). 

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју 

седиште домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита кривично дело преваре (за фирму и за све 

заступнике); 

Доказ за физичко лице: 

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова 

(захтев се предаје органу надлежном за уснутрашње послове 

општине на чијој територији је то лице рођено или према месту 

пребивалишта тог лица). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно 

у случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. 
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3. Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, и друге јавне 
даџбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији. 
-Правна лица, предузетници и физичка лица. 

Доказује се достављањем уверења  Пореске  управе Министарства  
финансија  и  привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  и  
уверења  надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

4. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде. 

 
-Правна лица, предузетници и физичка лица. 
 Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. 

 

 
Напомена: 

Обавезни услови од тачке 1. до 4. наведене табеле доказују се на начин описан у 

табели или упућивањем на Регистар понуђача а све у складу и на начин утврђен у 

члану 79. Закона о јавним набавкама. 
 

 

 

Место и датум ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

М.П.                ________________________ 
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2 ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА- ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Услуге – Израда пројектно техничке документације (водовод, саобраћајне 

сигнализације, легализације  изграђених објеката и сл.) - ОРН: 712420000-Израда 

пројеката и нацрта, процена трошкова. 
Ред. 
бр. 

 

Назив документа ИСПУЊЕНО 

1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом: 
 

А) Да у претходне три обрачунске године (2016,  2017. и 

2018.) није исказао губитак у пословању – наручилац 

проверава увидом у регистар на сајту Агенције за 

привредне регистре,  

 

Предузетници који воде просто књиговодство треба да 

доставе Образац ППДГ-1С за 2016., 2017. и 2018. годину, 

у штампаном облику. 
 

 Б) Да у претходних шест месеци од дана 

објављивања позива за достављање понуда (рачунајући и 

дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених 

код пословних банака за обављање платног промета   дуже 

од 5 дана - Наручилац проверава увидом  на сајту НБС. 

 

2. Да располаже неопходним кадровским капацитетом: 

- Понуђач мора имати најмање четири дипломирана 
инжењера са лиценцама које су наведене у прилогу, радно 
ангажована по било ком основу  (Уговор о раду на дређено 
или неодређено, привременим и повременим пословима, 
Уговор о делу и слично). 

Доказује се Изјавом (образац број 6.) која чини 

саставни део  конкурсне документације. 

 

 

3. Технички капацитет: 

Понуђач треба да достави доказ о минимум пет урађених 

пројеката из горенаведене  

спецификације, у последње три године. 

Доказ - фотокопијe Уговора о пројектовању. 

 

Напомена: Додатни услови се односе на Понуђача, подизвођача и учесника у заједничкој пријави 

 

 ПРИЛОГ - СПИСАК ЛИЦЕНЦИ ПОТРЕБНИХ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

   

Број Одговорни пројектанти  Лиценце 

1. дипломирани инжењери архитектуре 300, 301, 302, 381 

2. дипломирани инжењери грађевине 310, 311, 312, 313, 314, 315 

3. дипломирани инжењери машинства 330, 332 

4. дипломирани инжењери електротехнике 350, 352, 353 

5. дипломирани инжењери саобраћаја 370 

6. дипломирани инжењери геодезије 372 

7. дипломирани инжењери геологије 392 

 

Место и датум    ОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

М.П.                   _______________________ 
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3 ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА 

02-37/66-2019-КП1 

Подизвођачи достављају сву документацију од редног броја 1. до 4. 

Р.Б. 
 

Документ 
Прилог уз 
понуду 

 
 
1 

Да     је     понуђач     регистрован     код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту 

Агенције за привредне регистре 

 
 

да 

 
 

не 

 
 
 
 
 
 
2 

Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања   или   давања   мита,   кривично дело  преваре;       

Доказ за правна лица: 

- Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу 

надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то 

лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се 

доставља за сваког законског заступника; 

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита 

кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); 

- Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за 

кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све 

заступнике). 

Доказ за предузетнике: 

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев 

се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој 

територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). 

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште 

домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита 

кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); 

Доказ за физичко лице: 

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев 

се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој 

територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у 

случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

да 

 
 
 
 
 
 

не 



Конкурсна документација за I фазу квалификационог поступка ЈН бр 02-37/66-2019-КП1 

 
11/29 

  

 

 
3. 

Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, и друге јавне даџбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији. 

-Правна лица, предузетници и физичка лица. 

Доказује се достављањем уверења  Пореске  управе Министарства  финансија  

и  привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  и  уверења  надлежне 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
 
 
 

да 

 
 
 
 

не 

  4. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 

гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 
-Правна лица, предузетници и физичка лица. 

 Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. 

 
 

да 

 
 

не 

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА ПОНУЂАЧА. 
 
 
 
 
ДАТУМ:               М.П. Потпис овлашћеног лица 
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4 ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

02-37/66-2019-КП1 

Учесници заједничке понуде достављају сву документацију од редног броја 1. до 4. 

Р 

Б 

 
Документ 

Прилог 
уз 
понуду  

 
1 

Да     је     понуђач     регистрован     код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар – Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту 

Агенције за привредне регистре 

 
 
 

да 

 
 
 

н

е  
 
 
 
 
 
2 

Да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања   или   давања   мита,   кривично дело  преваре;       

Доказ за правна лица: 

- Уверење из казнене надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског заступника (захтев се предаје органу 

надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то 

лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). Уверење се 

доставља за сваког законског заступника; 

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита 

кривично дело преваре (за правно лице и за све заступнике); 

- Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за 

кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све 

заступнике). 

Доказ за предузетнике: 

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев 

се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој 

територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). 

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште 

домаћег предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита 

кривично дело преваре (за фирму и за све заступнике); 

Доказ за физичко лице: 

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев 

се предаје органу надлежном за уснутрашње послове општине на чијој 

територији је то лице рођено или према месту пребивалишта тог лица). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда, односно у 

случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

да 

 
 
 
 
 
 

не 
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3. 

Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, и друге јавне даџбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији. 

-Правна лица, предузетници и физичка лица. 

Доказује се достављањем уверења  Пореске  управе Министарства  финансија  

и  привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  и  уверења  надлежне 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
 
 
 

да 

 
 
 
 

не 

4. Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 

гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 
-Правна лица, предузетници и физичка лица. 

 Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. 

 
 

да 

 
 

не 

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ 

УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

 

ДАТУМ:                            М.П.                             Потпис овлашћеног лица 
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V ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

Подносилац пријава је дужан да, уз пријаву, достави следеће доказе о испуњености услова 

из члана 75. 76. и 77. Закона о јавним набавкама  по наведеном редоследу: 

1. Извод из регистра надлежног органа, као доказ да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар (копија, без обзира на датум издавања); 

Доказ: Наручилац проверава увидом у регистар, на сајту Агенције за привредне 

регистре 
2. Да подносилац пријава и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања   или   давања   мита,   кривично дело  преваре;       
Доказ за правна лица: 

- унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено или према 

месту пребивалишта тог лица). Уверење се доставља за сваког законског 

заступника;  

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за правно лице 

и за све заступнике); 

- Извод из казнене евиденције Посебног оделења Вишег суда у Београду за 

кривична дела организованог криминала, (за правно лице и за све заступнике). 

Доказ за предузетнике: 

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу 

надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено 

или према месту пребивалишта тог лица). 

- Извод из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју седиште домаћег 

предузетника, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита кривично дело преваре (за 

фирму и за све заступнике); 

Доказ за физичко лице: 

- Извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова (захтев се предаје органу 

надлежном за уснутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено 

или према месту пребивалишта тог лица).  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања пријава, односно у 

случају квалификационог поступка пре ажурирања листе. 
3. Да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, и друге јавне даџбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 
њеној територији. 

Правна лица, предузетници и физичка лица. 

Доказује се достављањем уверења  Пореске  управе Министарства  финансија  и  

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  и  уверења  надлежне локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

4. Да је подносилац пријаве поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа у 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 

гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде.  

-Правна лица, предузетници и физичка лица. 

 Доказује се изјавом која је саставни део конкурсне документације. 
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ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 

1. Право на учешће у поступку има подносилац пријаве ако располаже неопходним 

кадровским капацитетом. 

 

    Неопходан финансијски капацитет: 

 

А) Да у претходне три обрачунске године (2016.,  2017. и 2018.) није исказао губитак у  

пословању, наручилац проверава увидом у регистар на сајту Агенције за 

привредне регистре. 

 

Предузетници који воде просто књиговодство треба да доставе Образац ППДГ-1С 

за  2016., 2017. и 2018. годину, у штампаном облику. 

 

Б) Да у претходних шест месеци од дана објављивања позива за достављање понуда 
(рачунајући и дан позива) није имао блокаде текућих рачуна отворених код пословних 
банака за обављање платног   промета   дуже   од   5   дана. 

Наручилац проверава увидом  на сајту НБС. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено  

 солидарно према наручиоцу . 
Сваки подносилац пријаве из групе подносилаца пријаве (укључујући и носиоца 
пријаве) који подносе заједничку пријаву, у обавези је да достави доказе о испуњавању 
обавезних услова за учешће  у поступку,  који су   наведни од  тачке 1. до 4 .  
обавезних  услова, а додатне услове како је то наведено у самој табели додатних услова. 

Саставни део заједничке пријаве је споразум којим се подносиоци пријаве из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 

садржи податке о: 

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети         

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Подносилац пријаве, односно  добављач  у  потпуности одговара наручиоцу за 

извршење  обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних  

обавеза,  без  обзира на број п о дизвођача . 
Ако  подносилац пријаве  у  пријави  наведе  да  ће  делимично  извршење  набавке  
поверити подизвођачу,  дужан  је  да  наведе  назив  подизвођача,а  уколико  уговор  
између наручиоца и подносиоца пријаве буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у 
уговору. Посносилац пријаве  је  дужан  да  за  подизвођаче  достави  доказе  о  
испуњености  обавезних услова из чл.75. ст.1. тачка 1. до 4 Закона, а додатне услове како 
је то наведено у самој табели додатних услова. 

Напомена: У случају подношења заједничке пријаве и пријаве са подизвођачем, 

образац обавезних  и додатних услова  ископирати и попунити. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац 

задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора, захтева од подносиоца 

пријаве, чија је пријава на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као  

најповољнија,  да  достави  на  увид  оригинал  или  оверену  копији  свих  или 

појединих доказа. 

Накнадно достављање доказа није могуће. 

Ако подносилац пријаве има седиште у страној држави, у којој се не издају докази из 

чл.77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 

материјалном и кривичном одговорношћу, оверену пред управним или судским органом, 

јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
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Подносилац пријава је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана 

настанка промене у било којем од података обавезних за учешће у поступку, о тој 

промени писмено обавести  Наручиоца и да је документује на прописан начин. 

Подносилац пријава није дужан да доставља доказе за испуњеност обавезних услова 

који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа које их издају: 

- Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре 

 - Билансе стања и успеха за 2016,  2017 и 2018. годину који су евидентирани код 

Агенције за привредне регистре.  
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VI ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

 

Подносилац пријаве - мора кумулативно испунити све напред наведене обавезне услове из 

члана 75. ЗЈН, као и додатне услове из члана 76. ЗЈН који су захтевани конкурсном 

документацијом, да би се сматрало да подносилац пријаве испуњава предвиђене услове за 

квалификацију.  

Подносиоцу пријаве - признаће се квалификација, уколико испуни све услове захтеване 

конкурсном документацијом.  

НАПОМЕНА:  

Уколико подносилац пријаве - не испуни било који од предвиђених услова сматраће се да 

није испунио све предвиђене услове из позива за подношење пријава и ове конкурсне 

документације за признавање квалификације за I фазу квалицикационог поступка, за 

предметну јавну набавку и такав захтев ће бити одбијен.  

Подносиоци пријава - дужни су да, у току трајања периода квалификације обавесте 

Наручиоца о промени стања у погледу услова на основу којих им је призната 

квалификација, а услед чега понуђач престаје да испуњава све услове за признавање 

квалификације.  

НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 

године пре објављивања позива за подношење пријава у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у пријави или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у пријави обавезао. 

Наручилац може одбити пријаву уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење пријава. 

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

пријави као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

РАЗЛОЗИ И УСЛОВИ ПОД КОЈИМ СЕ КАНДИДАТ ИСКЉУЧУЈЕ СА ЛИСТЕ 

КВАЛИФИКОВАНИХ ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВА 

Наручилац ће искључити кандидата са листе кандидата ако престане да испуњава услове 

за признавање квалификације или ако стекне негативну референцу, о чему доноси одлуку, 

која у образложењу садржи разлоге за искључење кандидата и коју у року од три дана од 

дана њеног доношења доставља свим кандидатима. 
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VII УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ И САЧИЊАВАЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ 

КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

 

Овим Упутством за попуњавање и сачињавање пријаве за признавање квалификације (у 

даљем тексту: Упутство) прописује се начин и услови за попуњавање и сачињавање 

прихватљиве пријаве за признавање квалификације (у даљем тексту: Пријава), као и 

правне последице не сачињавања пријаве у складу са овим Упутством. 

 

 Право на учешће у поступку ове јавне набавке имају подносиоци пријава - који испуне 

услове у смислу члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама.  

 

У обрасцу Основни подаци о подносиоцу пријаве (Образац број 1):  

- На предвиђеним местима, испод наслова „Основни подаци о подносиоцу пријаве“ 

(Образац број 1) уписати све тражене податке.  

- У траженом податку „ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА“ – уписати одговарајући облик 

организовања у смислу Закона о привредним друштвима, као на пр. А.Д., ДОО, 

ортачко друштво, друштвено предузеће и тд. или СТР, СЗР и слично.  

- У траженом податку „ОБЛИК СВОЈИНЕ“ - уписати одговарајући облик својине, као 

на пр. државна, приватна, мешовита, друштвена и тд.  

 

У обрасцу Пријаве (Образац број 2):  

- На предвиђеним местима уписати све тражене податке – понуђачи су дужни јасно 

се определити за облик наступања у обрасцу пријаве. 
 

САДРЖИНА ПРИЈАВЕ  

Подносиоци пријава су дужни да, уз пријаву, поднесу доказе о испуњености услова према 

члану 77 Закона о јавним набавкама и друга документа и обрасце захтеване конкурсном 

документацијом.  

Подносиоци пријава из следећих категорија: привредна друштва и предузетници, а који 

су према позитивним законским прописима регистовани у Агенцији за привредне 

регистре Републике Србије, нису дужни да доставе доказ из члана 77. став 1. тачка 1. - 

Извод из регистра надлежног органа, из разлога што је овај доказ јавно доступан на 

интернет страници надлежног органа, тј. Агенције за привредне регистре 

(www.apr.gov.rs). Подносилац пријаве је дужан да у пријави наведе интернет страницу 

на којој су тражени подаци јавно доступни. 

ЈЕЗИК 

 Пријава и остала пратећа документација која је захтевана мора бити на српском језику. 

Документација, уколико је дата на страном језику, мора бити преведена на српски језик и 

оверена од стране судског тумача.  

ИНФОРМАЦИЈE У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Све додатне информације и упутства у вези са припремом пријаве и конкурсном 

документацијом заинтересована лица могу захтевати у писаном облику и то најкасније 5 

(пет) дана пре истека рока за подношење пријава. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од 

дана од пријема захтева послати одговор у писаном облику заинтересованом лицу које је 

захтевало додатне информације или појашњења, уз истовремену обавезу објављивања 

информације на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца. Питања 

упутити на адресу ЈКП „Водоканал“ Сомбор , Белог Голуба 5, са назнаком: „За комисију за 

јавну набавку – питања у поступку број ЈН 02-37/66-2019-КП1” или путем мејла: за 

формално правна питања - Озрен Ковачић  sekretar@vodokanal.co.rs , за техничка 

питања Горан Стојшић goran@vodokanal.co.rs са назнаком - називом  предметне 

mailto:sekretar@vodokanal.co.rs
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набавке. Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном 

документацијом и припремом пријаве, није дозвољено.  

Напомена: Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца 

или посносиоца пријаве путем електронске поште или факсом, страна која је извршила 

достављање дужна је да од друге стране захтева потврду пријема тог документа, што је 

друга страна дужна и да учини, када је то неопходно као доказ да је извршено 

достављање.  

ИЗМЕНЕ И  ДОПУНЕ  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење пријава измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем пријава, при чему може да укаже 

наручиоцу  и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење пријава, на адреси: 

ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба 5, 25000 Сомбор, од стране особа за контакт  са 

назнаком предметне набавке. 

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева одговор објави на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација  у  вези  са  додатним  информацијама  врши  се  писаним  путем, 

односно путем поште, електронске поште или факсом. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

ИЗМЕНА И ПОВЛАЧЕЊЕ ПРИЈАВА  

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју пријаву писаним обавештењем пре 

истека рока за подношење пријава. Пријава не може да буде допуњена, опозвана или 

измењена након истека рока за подношење. 

Измену, допуну или опозив пријаве треба доставити на адресу: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“, 

Белог голуба бр. 5, 25000 Сомбор, са назнаком: 

„Измена пријаве за јавну набавку у отвореном поступку обликованом по партијама – 

Услуге – Израда пројектно техничке документације (водовод, саобраћајне 

сигнализације, легализације  изграђених објеката и сл.) - ОРН: 712420000-Израда 

пројеката и нацрта, процена трошкова, ЈН бр. 02-37/66-2019-КП1 - НЕ ОТВАРАТИ”,  

или 

„Допуна пријаве за јавну набавку у отвореном поступку обликованом по партијама – 

Услуге – Израда пројектно техничке документације (водовод, саобраћајне 

сигнализације, легализације  изграђених објеката и сл.) - ОРН: 712420000-Израда 

пројеката и нацрта, процена трошкова, ЈН бр. 02-37/66-2019-КП1 - НЕ ОТВАРАТИ”,  

или 

Опозив пријаве за јавну набавку у отвореном поступку обликованом по партијама – 

Услуге – Израда пројектно техничке документације (водовод, саобраћајне 

сигнализације, легализације  изграђених објеката и сл.) - ОРН: 712420000-Израда 

пројеката и нацрта, процена трошкова., ЈН бр. 02-37/66-2019-КП1 - НЕ ОТВАРАТИ”,  

или 

„Измена и допуна пријаве за јавну набавку у отвореном поступку обликованом по 

партијама – Услуге – Израда пројектно техничке документације (водовод, саобраћајне 

сигнализације, легализације  изграђених објеката и сл.) - ОРН: 712420000-Израда 

пројеката и нацрта, процена трошкова, ЈН бр. 02-37/66-2019-КП1 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да пријаву 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој пријави. 

ПОДНОШЕЊЕ  ПРИЈАВЕ 

Пријаве се подносе у затвореној коверти, са назнаком „Пријава  за јавну набавку бр. 

02-37/66-2019-КП1 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте подносилац пријаве 

назначава свој назив, адресу и број телефона контакт особе, назив и број набавке. 
ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ 

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење пријава Наручилац може било на 

сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица 

– да измени или да допуни конкурсну документацију. Тако формулисане измене или 

допуне, а измене односно допуне ће бити објављене на Порталу јавних набавки, интернет 

страници Наручиоца.  

 

Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама, 

продужити рок за подношење пријава и објавити обавештење о продужењу рока за 

подношење пријава, на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца. У случају 

продужења рока за отварање пријава сва права и обавезе Наручиоца и подносилаца 

пријаве које су подлегале претходном крајњем року за подношење пријава, подлегати том 

продуженом крајњем року за подношење пријава. По истеку рока предвиђеног за 

подношење пријава Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 

документацију.  

 

Наведене доказе о испуњености услова подносилац пријаве може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о признавању квалификације, 

захтевати од подносилаца пријава, чије пријаве на основу извештаја комисије за јавну 

набавку испуњавају услове за квалификацију, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа.  

 

Ако подносилац пријаве у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 

дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову пријаву одбити као неприхватљиву. Подносиоци пријава који су регистровани у 

регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на 

интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

Наручилац ће одбити пријаву као неприхватљиву, уколико не садржи доказ или документа 

одређена конкурсном документацијом. Наручилац неће одбити пријаву као 

неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако 

подносилац пријаве у пријави наведе интернет страницу на којој су подаци који су 

тражени у оквиру услова јавно доступни.  

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, подносилац пријаве 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску пријаву када се доказ 

доставља у изворном електронском облику.  

Ако се у држави у којој подносилац пријаве има седиште не издају тражени докази, 

подносилац пријаве може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 

јавним бележником или другим надлежним органом те државе.  
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Ако подносилац пријаве има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли 

су документи којима подносилац пријаве доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа те државе. 

 

Подносилац пријаве, кандидат, понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања 

писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, 

односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

Приликом сачињавања пријаве, употреба печата није обавезна.  
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VIII   ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ КАНДИДАТИМА ПРИЗНАЈЕ 

КВАЛИФИКАЦИЈА 

 

Наручилац признаје квалификацију подносиоцима пријаве за које утврди да 

испуњавају услове за квалификацију одређене овом конкурсном 

документацијом и формира листу која има најмање пет кандидата. 

У предметном квалификационом поступку, наручилац кандидатима признаје 

квалификацију на период до 3 године.  

 

Наручилац ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем 

квалификација сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у 

међувремену поднео пријаву за признавање квалификације.  

Наручилац ће искључити кандидата са листе кандидата ако престане да 

испуњава услове за признавање квалификације или ако стекне негативну 

референцу, о чему доноси одлуку која у образложењу садржи разлоге за 

искључење кандидата и коју у року од три дана од дана њеног доношења 

доставља свим кандидатима. 
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IX НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

 

Подносилац пријаве пријаву подноси непосредно или путем поште у 

затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања 

пријава може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу подносиоца 

пријаве.  

У случају да пријаву подноси група подносилаца пријава, на коверти је 

потребно назначити да се ради о групи подносилаца пријаве и навести називе 

и адресу свих учесника у заједничкој пријави. 

 
Пријаве се могу поднети:  

- у пословним просторијама наручиоца у улуци Белог Голуба бр.5 у Сомбору, у 

канцеларијама 5 на првом спрату. 

- путем поште на адресу ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог Голуба бр.5, 25000 Сомбор. 

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком „Пријава  за јавну набавку 

бр. 02-37/66-2019-КП1 – НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте подносилац пријаве 

назначава свој назив, адресу и број телефона контакт особе, број набавке, назив и број 

партије. 

Пријава се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

до 15.01.2020. године, до 1030 часова.  
Отварање пријава обавити ће се јавно, последњег дана рока за достављање пријва, 

15.01.2020. године, у 1100 часова у пословним просторијама ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ у 

улици Белог Голуба бр.5 у Сомбору, канцеларија број 5 на првом спрату. 

Услови под којима представници подносиоца пријава могу учествовати у поступку 

отварања пријава: Отварање пријава је јавно. Само овлашћени представници 

посносиоца пријава могу активно учествовати у поступку отварања пријава. 

Представници подносиоца пријава који присуствују отварању пријава, обавезни су 

да поднесу овлашћење за учешће у поступку отварања пријава. 

Наручилац ће, по пријему одређене пријаве, на коверти, односно кутији у 

којој се пријава налази, обележити време пријема и евидентирати број и 

датум пријаве према редоследу приспећа. Уколико је пријава достављена 

непосредно наручилац ће подносиоцу пријаве предати потврду пријема 

пријаве. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

пријаве.  

Пријава коју наручилац није примио у року одређеном за подношење пријава, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу пријаве 

подносити, сматраће се неблаговременом. 
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X СНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1  

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ: 02-37/66-2019-КП1 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

Назив подносиоца пријаве:  

Седиште (Место и поштански број):  

Адреса (улица и број)  

Облик организовања:  

Облик својине:  

Овлашћено лице Подносиоца пријаве:  

Особа за контакт:  

Телефон:  

Телефакс:  

Електронска пошта:  

Текући рачун:  

Матични број:  

Порески индетификациони број (ПИБ)   

ПДВ број (попуњавају само обвезници  

 

Поводом Вашег позива за подношење пријаве за признавање квалификације понуђача за I 

фазу квалификационог поступка за јавну набавку услуга - 02-37/66-2019-КП1, објављеног 

са конкурсном документацијом на Порталу ЈН и на интернет страници Наручиоца, 

пријављујемо се и неопозиво подносимо пријаву за квалификацију. 

 

 

 

 

 

 Место и датум:                          М.П.                                                   Потпис овлашћеног 

                                                                                                           лица Подносиоца пријаве     

                                                                                                           ______________________ 
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XI ПРИЈАВА   број____ од _____2019 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2 

 

 

П Р И Ј А В А ЗА ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ПОНУЂАЧА У I ФАЗИ 

КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Услуге – Израда пројектно 

техничке документације (водовод, саобраћајне сигнализације, легализације  

изграђених објеката и сл.) - ОРН: 712420000 - Израда пројеката и нацрта, процена 

трошкова. 

 

Подносилац пријаве: 

____________________________________________________________________  

(уписати назив, место и адресу понуђача – подносиоца пријаве) 

 

Пријављујемо се за I фазу квалификационог поступка за јавну набавку Услуге – Израда 

пројектно техничке документације (водовод, саобраћајне сигнализације, 

легализације  изграђених објеката и сл.) - ОРН: 712420000 - Израда пројеката и 

нацрта, процена трошкова, за поступак признавања квалификације по овој јавној 

набавци за период од три (3) године.  

 

1. Пријаву подносим: 

A) Самостално  

Б) Са подизвођачем  

1. __________________________________________________________________  

2. __________________________________________________________________  

3. __________________________________________________________________  

(Уколико је заокружено Б, навести назив и седиште свих подизвођача) 

 

 В) као заједничку пријаву 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

 (Уколико је заокружено В, навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој 

пријави) Испуњеност услова за признавање квалификације, предвиђених позивом за 

подношење пријаве и конкурсном документацијом, доказујемо подношењем захтевних 

доказа, а које Вам, у прилогу ове пријаве, достављамо.  

 

 

 

 

 

Место и датум:                        М.П.                                                Потпис овлашћеног  

                                                                                                      лица Подносиоца пријаве 

_____________                                                                            ______________________ 
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XII ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

           ОБРАЗАЦ БРОЈ 3 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

У вези са позивом за подношење пријаве у првој фази квалификационог поступка 

обликованог по партијама за јавну набавку Услуге – Израда пројектно техничке 

документације (водовод, саобраћајне сигнализације, легализације  изграђених 

објеката и сл.) - ОРН: 712420000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова, ЈН 

број 02-37/66-2019-КП1 

 

Назив: 

_________________________________________________________________________ 

Седиште: 

_________________________________________________________________________ 

Овлашћено лице: 

__________________________________________________________________________ 

Особа за контакт: 

__________________________________________________________________________ 

Телефон: 

__________________________________________________________________________ 

Телефаx: 

__________________________________________________________________________  

Е – маил: 

__________________________________________________________________________ 

Број рачуна: 

__________________________________________________________________________ 

Матични број: 

__________________________________________________________________________ 

ПИБ: 

__________________________________________________________________________  

 

Датум:                                 М.П.                                 Потпис овлашћеног лица понуђача     

                                                                                

 _____________________________ 

  

 

Напомена:  

- Образац попуњава само подносилац пријаве који наступа са подизвођачем. 

- Образац фотокопирати у потребном броју примерака. 
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XIII ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4  

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ 

 

У вези са позивом за подношење пријаве у првој фази квалификационог поступка за јавну 

набавку Услуге – Израда пројектно техничке документације (водовод, саобраћајне 

сигнализације, легализације  изграђених објеката и сл.) - ОРН: 712420000 - Израда 

пројеката и нацрта, процена трошкова, ЈН број 02-37/66-2019-КП1. 

 

Назив: 

__________________________________________________________________________ 

Седиште: 

__________________________________________________________________________ 

Овлашћено лице: 

__________________________________________________________________________ 

Особа за контакт: 

__________________________________________________________________________ 

Телефон: 

__________________________________________________________________________ 

Телефаx: 

__________________________________________________________________________ 

 Е – маил: 

__________________________________________________________________________ 

Број рачуна: 

__________________________________________________________________________ 

Матични број: 

__________________________________________________________________________ 

ПИБ: 

__________________________________________________________________________  

 

 

 

Датум:                                 М.П.                                 Потпис овлашћеног лица понуђача     

                                                                                

 _____________________________ 

 

Напомена:  

- Образац попуњавају само они подносиоци пријаве који подносе заједничку пријаву, у 

ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког понуђача који учествује у заједничкој пријави. 

 - Образац фотокопирати у потребном броју примерака 
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XIV ИЗЈАВА 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 5  

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. 

СТ. 2. ЗАКОНА 
 
 

У   вези   са јавном набавком  у првој фази квалификационог поступка Услуге – Израда 

пројектно техничке документације (водовод, саобраћајне сигнализације, 

легализације  изграђених објеката и сл.) - ОРН: 712420000 - Израда пројеката и 

нацрта, процена трошкова, број: 02-3766-2019-КП1, у  ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ Белог 

Голуба 5, 25000 Сомбор , у првој фази квалификационог поступка, изјављујемо под 

материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач при састављању своје пријаве 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења пријаве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:_________                                  М.П.                    Потпис овлашћеног лица понуђача      

                                                                                     

       _______________________________ 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 6  

 

 

 

Подносилац  

пријаве:____________________________________________________________________                     

                          (уписати назив, место и адресу понуђача – подносиоца пријаве) 

 

 

 XV  И З Ј А В А 

        

У вези са позивом за подношење пријаве у првој фази квалификационог поступка 

за јавну набавку Услуге – Израда пројектно техничке документације (водовод, 

саобраћајне сигнализације, легализације  изграђених објеката и сл.) - ОРН: 

712420000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова, ЈН број 02-37/66-2019-

КП1. 

 Овом Изјавом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђијем да 

располажем радно ангазованим лиценцираним дипломираним инжењерима, са лиценцама 

наведеним у прилогу из тачке 2. додатних услова: 

1. __________________________________, број лиценце______________, 

 

2. __________________________________, број лиценце______________, 

 

3. __________________________________, број лиценце______________, 

 

4.  __________________________________, број лиценце______________ 

 

  

 

 

                                          М.П.                                     Потпис овлашћеног лица                                                                                                         

                                                                                                        Подносиоца пријаве 

 

                                                                                                        _______________________      

 

 

 

 

 

 

 


