
  
Број: 02-37/66-2019-KП1/7                                                                             

Датум: 28.01.2020. 

Сомбор, Белог голуба бр. 5 

тел: 025/464-222 

 факс: 025/464-236 

www.vodokanal.co.rs 

e.mail: dir@vodokanal.co.rs 

 

На основу члана 34. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије за јавне набавке од 28.01.2020., 

Директор, Јасмина Бобић, доноси:  

О Д Л У К У  

о признавању квалификације 

 

ЈКП „Водоканал“ Сомбор, Белог Голуба број 5, које заступа Директор, Јасмина Бобић, 

као наручилац, у квалификационом поступку – Услуга – Израда пројектно техничке 

документације (водовод, саобраћајне сигнализације, легализације  изграђених 

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

бр. 02-37/66-2019-KП1, признаје квалификацију следећим подносиоцима пријава: 

 

1. „ANDZOR ENGINEERING“, ДОО, Иве Андрића 13, 21000 Нови Сад, 

2. „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО, ШИД, Кнеза Милоша 2, 22240 Шид,  

3. VPPP „VELIKA MORAVA“ ДОО, Кнеза Милоша 9/VI, 11000 Београд,  

4. „ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ“ А.Д., Булевар краља Петра I 17, 21000 Нови Сад,  

5. „AQUA MONT SERVICE“ ДОО, Обреновачки друм 27а, 11030 Београд. 

 

Период за који се кандидатима признаје квалификација: до 3 године односно до 

27.01.2022. године 

 

Листа кандидата ће се ажурирати сваких 6 месеци признавањем квалификације 

сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео 

захтев за признавање квалификације. 

 

Наредни рок за ажурирање листе кандидата је 27.07.2020. године. 

О б р а з л о ж е њ е 

Наручилац је дана 05.12.2019. године донео одлуку о покретању квалификационог 

поступка бр. 02-37/66-2019-KП1, за јавну набавку – Услуга – Израда пројектно 

техничке документације (водовод, саобраћајне сигнализације, легализације  

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

трошкова. 

За наведену јавну набавку наручилац је дана 09.12.2019. године, објавио позив за 

подношење пријава на Порталу јавних набавки, Службеном гласнику и на својој 

интернет страници.  

http://www.vodokanal.co.rs/
mailto:dir@vodokanal.co.rs


До истека рока за подношење пријава на адресу наручиоца поднето је 5 пријава.  

Након спроведеног отварања пријава Комисија за јавне набавке је приступила стручној 

оцени пријава и сачинила извештај о истом. 

У извештају о стручној оцени пријава бр. 02-37/66-2019-KП1/6 од 28.01.2020. године, 

Комисија за јавне набавке је констатовала следеће: 

 

1. Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке: Услуга – Израда пројектно техничке документације 

(водовод, саобраћајне сигнализације, легализације  изграђених објеката и сл.) - 

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

Редни број јавне набавке:  02-37/66-2019-KП1 

 

Износ планираних средстава за јавну набавку: Средства у износу од 5.000.000,00 

динара без ПДВ-а за реализацију предметне јавне набавке обезбеђена су у Програму 

пословања ЈКП ''Водоканал'' Сомбор за 2020. годину, бр. 02-181/1-2019 усвојен од 

стране Скупштине града на 39. седници одржаној 18.12.2019. године, наслов 2.2. 

„Процена финансијских показатеља“, и 2.2.2. „Укупни трошкови и расходи“ 

тачка 1.3.6 „Трошкови осталих производних услуга'' конто 539. 

Позиција у плану набавки: 1.2.10/2019. 

 

Укупна процењена вредност јавне набавке за цео период важења квалификације тј. за 

2019., 2020. и 2021. годину је 15.000.000,00  динара (без ПДВ-а). 

 

Процењена вредност јавне набавке за 2020. годину: 5.000.000,00 динара без ПДВ-а 

Средства у износу од 5.000.000,00  динара без ПДВ-а за реализацију предметне јавне 

набавке обезбеђена су у Програму пословања ЈКП ''Водоканал'' Сомбор за 2020. годину, 

бр. 02-181/1-2019 усвојен од стране Скупштине града на 39. седници одржаној 

18.12.2019. године, наслов 2.2. „Процена финансијских показатеља“, и 2.2.2. 

„Укупни трошкови и расходи“ тачка 1.3.6 „Трошкови осталих производних 

услуга'' конто 539. 

 

Позиција у плану набавки: 1.2.10/2019. 

 

Евентуална одступања од плана набавки са образложењем:  / 

 

3. Разлози и околности које оправдавају примену квалификационог поступка: Набавку 

није могуће унапред планирати са становишта обима, количина и времена испоруке 

потребних добара с обзиром на разноврсност опреме коју поседује ЈКП“Водоканал“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. а) Основни подаци о подносиоцима пријава и пријавама: 

 

 

б) Називи, односно имена подносиоца пријава чије су пријаве одбијене и разлози за 

њихово одбијање: 

Назив/име подносиоца 

пријаве чија је пријава 

одбијена 

Разлози одбијања пријаве 

/ / 

 

Начин утврђивања да подносиоци пријава испуњавају услове за квалификацију: Услови 
за квалификацију су одређени као обавезни услови из члана 75. Закона и као додатни 
услови у смислу неопходног финансијског капацитета и евентуалне блокаде рачуна 
отворених код пословних банака што Наручилац проверава на сајту АПР-а. 

Комисија је у току стручне оцене утврдила да следећи Понуђачи испуњавају обавезне 
услове из члана 75. Закона као и додатне услове из члана 76. Закона а конкретно 
одређених конкурсном документацијом. 

а) Комисија, после стручне оцене пријава, констатује да услове за квалификацију 

испуњавају: 

Назив/име подносиоца пријаве 

1. 

„ANDZOR ENGINEERING“, ДОО 

Иве Андрића 13, 

21000 Нови Сад 

2. 

„ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО, ШИД, 

 Кнеза Милоша 2, 

22240 Шид 

3. 

VPPP „VELIKA MORAVA“ ДОО,  

Кнеза Милоша 9/VI, 

11000 Београд 

Назив/име подносиоца пријаве  

Број под 

којим је 

пријава 

заведена 

Датум и час пријема 

пријаве 

„ANDZOR ENGINEERING“, ДОО 

Иве Андрића 13, 

21000 Нови Сад 

1. 
26.12.2019.           0945 

„ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО, ШИД,  

Кнеза Милоша 2, 

22240 Шид 

2. 
10.01.2020.           0925 

VPPP „VELIKA MORAVA“ ДОО,  

Кнеза Милоша 9/VI, 

11000 Београд 

3. 
13.01.2020.           0950 

„ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ“ А.Д.,  

Булевар краља Петра I 17, 

21000 Нови Сад 

4. 
14.01.2020.           1140 

„AQUA MONT SERVICE“ ДОО,  

Обреновачки друм 27а, 

11030 Београд 

5. 
15.01.2020.           0915 



4. 

„ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ“ А.Д.,  

Булевар краља Петра I 17, 

21000 Нови Сад 

5. 

„AQUA MONT SERVICE“ ДОО,  

Обреновачки друм 27а, 

11030 Београд 

Директор, Јасмина Бобић, је прихватио оцену Комисије за јавне набавке о 

испуњености претходно одређених услова за квалификацију, и на основу члана 34. став 

5. Закона о јавним набавкама донео одлуку о признавању квалификације као у изреци 

ове одлуке. 

Период за који се кандидатима признаје квалификација:  

До 3 године односно до 27.01.2022. године. 

Наредни рок за ажурирање листе кандидата је 27.07.2020. године. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке подносилац пријаве може 

поднети захтев за заштиту права 

у року од 10 дана од дана пријема исте. 

           ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ 

                                                                                    _______________________________ 

                                                                                         Директор, Јасмина Бобић 


