
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” Нови Сад 

признавање квaлификацијe – радови бр. 32/13-С 

 

Број:5.2-1731          

Дана:22.01.2014.                     
                         

Предмет: додатна појашњења у I фази квалификационог поступка јавне набавке велике 

вредности за извођење радова у области водопривреде и то грађења, реконструкције, 

адаптације  и санације  мреже и објеката водовода и канализације, број 32/13-С, за коју је 

позив  за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки 22.11.2013 године  

 

Наручилац је дана 21.01.2014. године у 12,31 часова добио захтев за додатним 

појашњењима конкурсне документације путем електронске поште од потенцијалног 

понуђача. Наручилац је истог дана у 13,03  потврдио пријем захтева електронским путем. 

Овим путем Наручилац даје одговор на постављено питање у законом предвиђеном року.  

 

Питање гласи: 

 

1. У оквиру конкурсне документације у делу у којем су дефинисани обрасци које је 

понуђач дужан да попуни, на страни 24/30, у Обрасцу 1.-В Изјава чланова групе 

подносилаца пријаве који подносе заједничку пријаву, предвиђено је да образац 

попуњавају, оверавају и потписују СВИ чланови групе подносилаца пријаве који подносе 

заједничку пријаву. 

 

Обрасцем је предвиђена могућност за упис водећег – овлашћеног члана групе и 3 члана. 

На обрасцу нема напомене да се може копирати. 

 

На страни 25/30, у Обрасцу број 2. Пријава за јавну набавку бр. ЈН 32/13-С у 

квалификационом поступку – I фаза, предвиђено је да образац попуњавају, оверавају и 

потписују СВИ чланови групе подносилаца пријаве који подносе заједничку пријаву и то 

Подаци о подносиоцу пријаве (носилац пријаве у заједничкој понуди) и осталим 

понуђачима из групе понуђача. 

 

Обрасцем је предвиђена могућност за упис носиоца пријаве и 2 члана. На обрасцу нема 

напомене да се може копирати. 

 

Да ли се Образац број 1.В- и Образац број 2. могу копирати како би се могли уписати сви 

чланови групе подносилаца заједничке пријаве? 

 

Одговор: 

 

1. Имајући у виду форму и садржину ових образаца копирање истих није могуће. 

Подносилац пријаве увек има могућност да исте прекуца и прошири потребним бројем 

поља за унос података о свим члановима групе подносилаца пријаве.  
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И поред наведеног, у прилогу ових појашњења достављамо вам ова два обрасца у Word 

формату ради лакше припреме и попуњавања истих. Исти ће бити доступни за 

преузимање у Word формату и на интернет страници Наручиоца - www.vikns.rs, док ће 

текст ових појашњења са обрасцима бити објављен на Порталу јавних набавку као Adobe 

Acrobat документ, а из разлога који произилазе из начина функционисања и могућности 

постављања само одређених формата докумената на Портал. 

 

На крају напомињемо да у вези Обрасца број 2. у конкурсној документацији није 

предвиђено је да и овај „образац попуњавају, оверавају и потписују СВИ чланови групе 

подносилаца пријаве који подносе заједничку пријаву ...“ већ исти потписује и оверава 

члан групе подносилаца пријаве који је одређен као Носилац пријаве у Обрасцу број 1. и 

Обрасцу број 1.-В, а након уноса података о Носиоцу пријаве и свим осталим члановима 

групе подносилаца пријаве. 

 

 

С поштовањем 

       ЈКП Водовод и канализација Н.Сад 

             

                   Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vikns.rs/


 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 
Комисија за јавне набавке Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” Нови Сад 

признавање квaлификацијe – радови бр. 32/13-С 

 

ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- В 

                                            

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ КОЈИ ПОДНОСЕ 

ЗАЈЕДНИЧКУ ПРИЈАВУ 
 

Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступамо као група 

подносилаца пријаве у квалификационом поступку јавне набавке радова у области водопривреде и 

то радови грађења, реконструкције, адаптације  и санације мреже и објеката водовода и 

канализације, бр. _________, Наручиоца ЈКП «Водовод и канализација» Нови Сад и Овлашћујемо 

члана групе ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(уписати пун назив и седиште) 

да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем као Носилац пријаве.  

 

Овом изјавом се обавезујемо и да ћемо у другој фази квалификационом поступка, ако нашој групи 

буде призната квалификација, доставити Споразум о заједничком извршењу набавке у складу са 

чланом 81. Закона о јавним набавкама. 

 

 Пун назив и седиште са адресом  

члана групе 

Потпис одговорног лица и  

печат члана групе  

печат 

 овлашћени 

члан:_______________________ 

тек.рач.________________________ 

банка:_________________________ 

мат.бр.:________________________ 

пиб:___________________________ 

 

име и презиме одговорног 

лица:_______________________  

потпис одговорног лица:_______ 

____________________________ 

 

 

 

м.п 

 члан:_______________________ 

тек.рач.________________________ 

банка:_________________________ 

мат.бр.:________________________ 

пиб: ___________________________  

име и презиме одговорног 

лица:_______________________  

потпис одговорног лица:_______ 

____________________________ 

 

 

 

 

м.п 

  члан:_______________________ 

тек.рач.________________________ 

банка:_________________________ 

мат.бр.:________________________ 

пиб:___________________________ 

име и презиме одговорног 

лица:_______________________  

потпис одговорног лица:_______ 

____________________________ 

 

 

 

 

м.п 

 

 члан:_______________________ 

тек.рач.________________________ 

банка:_________________________ 

мат.бр.:________________________ 

пиб:___________________________ 

име и презиме одговорног 

лица:_______________________  

потпис одговорног лица:_______ 

____________________________ 

 

 

м.п 

 
Напомене: Образац попуњавају, оверавају и потписују СВИ чланови групе подносилаца пријаве. 

Подносилац пријаве који наступа са самостално или са подизођачем, нема обавезу попуњавања и 

достављања овог Обрасца. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  2.- 

 
ПРИЈАВА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈН 32/13-С 

У КВАЛИФИКАЦИОНОМ ПОСТУПКУ 

I фаза 

  

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ (носилац пријаве у заједничкој пријави) 

- пун назив фирме:________________________________ 

- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- шифра делатности_______________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- овлашћена особа (потписник пријаве)_________________________________  

                                                                                           (име, презиме и функција) 

- пословни рачун_______________________ код _____________________ банке 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

- лице одговорно за потписивање уговора:________________________________ 

                                                                                    (име, презиме и функција)  

  

ОСТАЛИ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ / ПОДИЗВОЂАЧИ: 

- пун назив фирме:________________________________ 
- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

- пун назив фирме:________________________________ 
- седиште________________________________________ 

- матични број____________________________________ 

- ПИБ___________________________________________ 

- особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

- тел/факс______________е-маил_______________  

 

На основу позива за подношење пријаваа за јавну набавку број __________, објављеног дана 

_____________. године на Порталу јавних набавки подносимо Пријаву. 

 

Место и датум  ___________________       

                                                                                        Потпис овлашћеног лица подносиоца пријаве                                                           

                                                                          

                                                            М.П                ________________________________    


