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ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ  
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На основу члана. 34, 61. и 124. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15) чл. 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник 

РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 25/17-С (дел.бр.5.2.-

28202 од 23.10.2017. године), Решења о образовању комисије за јавну набавку 25/17-С 

(дел.бр. 5.2.-28202/1 од 23.10.2017.)  припремљена је ова конкурсна документација 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1. Предмет јавне набавке: пружање услуга у области водопривреде и то услуга 

израде техничке документације за грађење, реконструкцију, адаптацију и 

санацију  мреже и објеката водовода и канализације  

2. Опис сваке партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама: 

нема 

3. Период за који се признаје квалификација: 4 године од коначности одлуке о 

признавању квалификације.   

4. Контакт: Јелена Малешев,  адреса електронске поште: jelena.vesovic@vikns.rs 
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НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ И УПУТСТВО 

ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВЕ КАКО ДА САЧИНЕ ПРИЈАВУ 
 

 

3.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.   

 

Пријава мора бити сачињена на српском језику. 

 

3.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ 

ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПРИЈАВА МОРА ДА БУДЕ 

САЧИЊЕНА 

 

Пријаву треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима 

који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. 

Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ 

(образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити 

оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање подносиоца пријаве 

 

Уколико лице овлашћено за потписивање пријаве није уписано као заступник код 

Агенције за привредне регистре, потребно је да уз пријаву достави овлашћење за 

заступање, односно потписивање пријаве.   

 

Уколико подносилац пријаве начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и 

правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице подносиоца 

пријаве и овери печатом.  

 

У случају заједничке пријаве групе подносилаца пријаве све обрасце потписује и 

оверава члан групе подносилаца пријаве који је одређен као Носилац пријаве у Обрасцу 

бр. 1. и Обрасцу 1.-В. 

 

Уколико подносилац пријаве подноси пријаву са подизвођачем, све обрасце у пријави 

потписује и оверава подносилац пријаве. 

 

3.3. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

3.4. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ 

 

Подносилац пријаве пријаву подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом 

на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу 

закључити да се први пут отвара. 

 

Пријаву са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације 
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доставити, лично или поштом, на адресу:  

 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ 

21000 Нови Сад ул. Масарикова бр. 17. 

са назнаком:  

 

„Пријава за квалификациони поступак број 25/17-С – НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса подносиоца пријаве, 

телефон подносиоца пријаве као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.  

 

У случају да пријаву подноси група подносилаца, на полеђини коверте је потребно 

назначити да се ради о групи и навести називе и адресу свих чланова групе. 

 

Подносилац може поднети само једну пријаву  

 

Пријаву може поднети: подносилац самостално, подносилац пријаве са подизвођачем и 

заједничку пријаву може поднети група подносилаца пријаве. Подносилац пријаве који 

је самостално поднео пријаву не може истовремено да учествује у заједничкој пријави 

или као подизвођач другог подносиоца пријаве. Поред тога, подносилац пријаве може 

бити члан само једне групе подносилаца пријаве, односно учествовати само у једној 

заједничкој пријави. Подносилац пријаве који је члан групе која подноси заједничку 

пријаву, не може истовремено да буде подизвођач другог подносиоца пријаве. 

 

3.5. ОПОЗИВ ПРИЈАВЕ, ИЗМЕНА ПРИЈАВЕ, ДОПУНА ПРИЈАВЕ 
 

Подносилац пријаве може да измени, допуни или опозове своју достављену пријаву, у 

писаном облику, најкасније до истека  рока за подношење пријава.  

 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, 

означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на 

коверти ,,ИЗМЕНА ПРИЈАВЕ“ или „ДОПУНА ПРИЈАВЕ“ или ,,ОПОЗИВ ПРИЈАВЕ“ 

за квалификациони поступака број 25/17-С– НЕ ОТВАРАТИ".  

 

У случају повлачења тј. опозива већ достављене пријаве, та пријава се неће разматрати,  

већ ће неотворена бити враћена подносиоцу пријаве.  

 

Пријава не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за 

подношење исте. 

 

3.6. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПРИЈАВЕ 

 

Благовремена пријава, је пријава која је примљена од стране Наручиоцу у року 

одређеном у позиву за подношење пријава, односно након признавања квалификације у 

року одређеном у обавештењу о признавању квалификације ради шестомесечног 
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ажурирања листе кандидата. 

 

Благовремено достављене пријаве биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Наручиоца, Масарикова 17, на дан истека рока за подношење пријава одређеном у 

позиву за подношење пријава, односно након признавања квалификације у року 

одређеном у обавештењу о признавању квалификације ради шестомесечног ажурирања 

листе кандидата.  

 

Представници подносилаца пријава који учествују у поступку јавног отварања пријава, 

морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писано овлашћење за 

учествовање у овом поступку, издато на меморандуму подносиоца пријаве, заведено и 

оверено печатом и потписом овлашћеног лица подносиоца пријаве. 

 

3.7. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење пријава измени или допуни 

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

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Све измене, објављене на 

напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део 

конкурсне документације.  

 

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране Наручиоца, осам или 

мање дана пре истека рока за подношење пријава, Наручилац је дужан да продужи рок 

за подношење и објави обавештење о продужењу рока за подношење пријава. 

 

3.8. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ ГРУПЕ 

ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ 

 

У случају да више понуђача поднесе заједничку  пријаву, они као саставни део пријаве 

морају доставити заједничку изјаву свих чланова групе подносилаца пријаве којом се 

један од чланова групе одређује за Носица пријаве. 

 

Сваки члан групе која подноси заједничку пријаву, мора да испуњава услове из члана 

75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у 

одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 

испуњеност тих услова. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни 

понуђач из групе подносилаца пријаве којем је поверено извршење дела набавке за који 

је неопходна испуњеност тог услова.  

 

Услове финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, у складу са чланом 

76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа 

дефинисаних конкурсном документацијом. 

 

Група подносилаца пријаве подноси и следеће обрасце у пријави: 

 попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о подносиоцу пријаве, за Носиоца 

пријаве 
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 попуњен и оверен Образац бр. 1.-А – Подаци о учеснику у заједничкој пријави, 

за све остале чланове групе подносилаца пријаве која подноси заједничку 

пријаву 

 попуњен и оверен Образац 1.-В - Изјава чланова групе подносилаца пријаве која 

подноси заједничку пријаву 

 

У случају заједничке пријаве групе подносилаца пријаве све обрасце потписује и 

оверава члан групе подносилаца пријаве који је одређен као Носилац пријаве у Обрасцу 

бр. 1- и Обрасцу 1.-В. 

 

3.9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Ако подносилац пријаве у пријави наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача. 

 

Сваки подизвођач, кога подносилац пријаве ангажује, мора да испуњава услове из 

члана 75.  став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у 

одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује 

испуњеност тих услова. 

 

Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона подносилац пријаве 

доставља и за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 

Подносилац пријаве је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен 

образац бр.1.-Б Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којега ангажује. 

 

3.10. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПРИЈАВЕ  

 

Садржину пријаве чине, поред Обрасца пријаве и сви остали докази о испуњености 

услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који 

су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин 

предвиђен следећим ставом ове тачке: 

 попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о подносиоцу пријаве,  

 попуњен и оверен Образац бр. 2.- Пријава, 

 докази о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 

76., предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом, 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Листа извршених услуга 

подносиоца пријаве са потврдама ранијих наручилаца, 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Потврда – референца, 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Изјава о поседовању захтеваног 

техничког капацитета, 

 попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Изјава подносиоца пријаве о 

испуњавању кадровског капацитета, 

 обрасци и докази у складу са тачком 3.8. овог упутства у случају да група 

подносилаца пријаве подноси заједничку пријаву, односно 3.9. ако подносилац 
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пријаве подноси пријаву са подизвођачем. 

 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених 

информација или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног 

знања, Наручилац ће одбити као неосноване.  

 

3.11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем пријаве која Наручилац мора примити најкасније 

пет дана пре истека рока за подношење пријава, са назнаком: „Објашњења – позив за 

јавну набавку бр. 25/17-С“ Захтев за појашњењима у вези припремања пријаве 

заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: ЈКП «Водовод и 

канализација» Нови Сад, 21000 Нови Сад, Масарикова бр. 17. или e-mail: 

jelena.vesovic@vikns.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 07:00 до 15:00 

часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током 

викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.  

 

Наручилац ће у року од  три дана по пријему таквог захтева свој одговор објавити на 

Порталу јавних набавки. Наручилац не поседује своју интернет страницу. 

 

У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона и 

13-им начелним ставом Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 

набавки. 

 

3.12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 

 

Наручилац може, после отварања пријава, да у писменом облику захтева од подносиоца 

пријаве, додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 

пријава, као и да врши контролу (увид) код подносиоца пријаве, подизвођача, односно 

учесника заједничке пријаве.  

 

3.13. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак у складу 

са чланом 109. Закона. 

 

3.14. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено. 
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Захтев за заштиту права може да поднесе подносилац пријаве, односно заинтересовано 

лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно 

одредбама Закона. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу са назнаком „Захтев за заштиту права јн. 

бр. 25/17-С“.  

 

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, 

Немањина 22-26 

 

Захтев за заштиту права се подноси у роковима одређеним чланом 149. Закона о јавним 

набавкама. 

 

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  

7) потпис подносиоца.  

 

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије 

(број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: 25-17-С, 

сврха: ЗЗП, ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, ЈН бр. 25/17-С, корисник: буџет 

Републике Србије) уплати таксу од: 

 

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, 

садржина позива за подношење пријава, односно садржина конкурсне 

документације или друге радње Наручиоца предузете пре отварања пријава, 

такса износи 250.000,00 динара, обзиром да процењена вредност јавне набавке 

прелази износ од 120.000.000,00 динара; 

 уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца предузете 

после истека рока за подношење пријава висина таксе се одређује према 

процењеној вредности јавне набавке (коју понуђачи сазнају у поступку 

отварања пријава) и износи 0,1% процењене вредности јавне набавке; 

 

Упутство о уплати таксе је јавно доступно на сајту Републичке комисије за заштиту 

права у поступцима јавних набавки: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-

administrativne-takse.html 

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.  

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, 

које садржи податке из Прилога 3Љ Закона. 

 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева 

за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за 

заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  
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УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈА  ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

Подносилац пријаве мора испуњавати  следеће обавезне услове за учешће у предметном 

поступку јавне набавке и то:     

  

1.- да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и 

као доказ за правно лице потребно је доставити извод из регистра Агенције за 

привредне регистре Републике Србије, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда 

 

2.- да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и као доказ за правно лице је потребно доставити извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

1. извод из казнене евиденције надлежног суда на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица (УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА које обухвата и податке из казнене 

евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења 

Вишег суда, на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног лица; Уколико уверење 

основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која 

су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред 

уверења Основног суда доставити и УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 

или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач /правно лице/ 

није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања 

мита); 

2. извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 

Вишег суда у Београду; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у 

Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-

sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 

3. уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског/е заступника/е – захтев за издавање овог 

уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 

1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган 

надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице 

рођено), али и према месту пребивалишта. 
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Ако је више законских заступника за сваког se доставља уверење из казнене 

евиденције. 

(докази не старији од два месеца пре отварања пријава)  

 

4.- да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије и као доказ за правно лице потребно је доставити уверења 

Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода 

(докази не старији од два месеца пре отварања пријава)  

 

5.- да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом и као доказ за 

правно лице потребно је доставити важећу дозволу за обављање одговарајуће 

делатности, издате од стране надлежног органа - важеће Решење о испуњености услова 

за израду техничке документације за објекте за које грађевинску дозволу за изградњу 

објекта издаје министарство надлежно за послове грађевинарства. односно аутономна 

покрајина, са следећом шифром:     

 П071Г3 – хидротехнички пројекти за међурегионалне и регионалне објекте 

водоснабдевања и канализације. 

 

Испуњеност наведених обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, 

предузетник као подносилац пријаве доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра; 

 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван 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; 

- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој 

евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње 

послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту 

пребивалишта 

 (докази не старији од два месеца пре отварања пријава)  

 

4) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода; 

(докази не старији од два месеца пре отварања пријава)  

5) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног 

органа -  важеће Решење о испуњености услова за израду техничке документације за 
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објекте за које грађевинску дозволу за изградњу објекта издаје министарство надлежно 

за послове грађевинарства односно аутономна покрајина, са следећомм шифром:     

 П071Г3 – хидротехнички пројекти за међурегионалне и регионалне објекте 

водоснабдевања и канализације 

 

Подносилац пријаве мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном 

поступку јавне набавке и то:     

 

1.- да располаже неопходним финансијским капацитетом и то да: 

 има пословне приходе у укупном износу од 140.000.000,00  динара у три 

претходне обрачунске године (2014, 2015. и 2016.) 

 

као доказе испуњености овог услова потребно је доставити  

 Извештај о бонитету – образац БОН – ЈН издат од стране Агенције за привредне  

регистре или Биланс стања и Биланс успеха, за наведене три обрачунске године, 

са мишљењем овлашћеног  ревизора (односи се на правна лица за која је законом 

прописана обавеза прибављања мишљења)   

односно за привредне субјекте који воде пословне књиге по систему простог 

књиговодства ) 

 Биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за утврђивање пореза на 

доходак грађана на приход од самосталне делатности за наведене три обрачунске 

године (пореска пријава мора бити оверена од стране надлежног пореског органа 

на чијој територији је регистровао обављање делатности) и 

 Потврда пословне банке о оствареном укупном промету на пословном - текућем 

рачуну за наведене три обрачунске године   

односно за привредне субјекте који нису у обавези да утврђују финансијски резултат 

пословања – паушалци 

 Потврда пословне банке о стварном укупном промету на пословном - текућем 

рачуну за претходне три обрачунске године  

односно за установе и организације које своје финансијске извештаје предају 

Министарству финансија Републике Србије – Управа за трезор и које су укључене у 

Списак директних и индиректних корисника средстава буџета Републике Србије, 

односно буџета локалне власти, корисника средстава организација за обавезно 

социјално осигурање, као и других корисника јавних средстава који су укључени у 

Систем консолидованог рачуна трезора 

 Биланс стања и Биланс успеха (биланс прихода и расхода) за наведене три 

обрачунске године  

 

2.- да располаже неопходним пословним капацитетом и то:  

 да je у периоду од претходних 5 година до дана подношења пријаве извршио 

услуге израде техничке документације за грађење, реконструкцију, адаптацију и 

санацију мреже и објеката водовода и канализације у укупној вредности од 

минимум 70.000.000,00 динара без пдв-а, од којих најмање пет услуга има 

вредност већу од 5.000.000,00 динара без пдв 
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као доказе испуњености овог услова потребно је доставити 

 Листа извршених услуга подносиоца пријаве (попуњен, потписан и оверен 

образац бр. 3.), који се у случају заједничке пријаве групе подносиоца пријаве 

доставља у једном примерку као збирни 

 Потврде - референце издате од стране претходних референтних наручилаца - 

инвеститора као крајњег корисника услуга (попуњен, потписан и оверен образац 

бр. 4.) 

 

Напомене:  

Уколико је подносилац пријаве у овом поступку јавне набавке извршио услуге у 

претходном референтном периоду као подизвођач главног пружаоца услуге, а за 

потребе одређеног Инвеститора као крајњег корисника услуга, потребно је да у 

пријави приложи потврду коју му је издао тај Инвеститор као крајњи корисник 

услуга (образац бр. 4). 

У случају да је подносилац пријаве у овом поступку јавне набавке извршио услуге у 

претходном референтном периоду као члан групе понуђача, а за потребе одређеног 

Инвеститора као крајњег корисника услуга, потребно је да у пријави приложи 

потврду коју му је издао тај Инвеститор као крајњи корисник услуга (образац бр. 4). 
 

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 

дистрибутера за територију Републике Србије (доставља се ако подносилац 

пријаве у пријави наводи одговарајући софтвер) 
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4.- да располаже довољним кадровским капацитетом и то: 

 да има у радном односу са пуним радним временом, у складу са Правилником о 

поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање 

лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које 

грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, 

односно аутономна покрајина, као и услови за одузимање тих лиценци (Сл. 

гласник РС, бр. 24/15), најмање два лица са лиценцом 313 или са лиценцом 314 

или једно лице са лиценцом 313 и једно лице са лиценцом 314 

и 

 да има у радном односу или на други начин радно ангажовано сходно Законом о 

раду још и следећа лица: 

- 4 лица са важећом лиценцом број 313 или 314 

- 3 лица са важећом лиценцом број 310 

- 1 лице са важећом лиценцом број 316 

- 1 лице са важећом лиценцом број 350 

- 1 лице са важећом лиценцом број 352 

- 1 лице са важећом лиценцом број 332 

- 1 лице са важећом лиценцом број 370 

- 2 лица са важећом лиценцом број 391 или 491 

Сва наведена лица морају бити запослена или ангажована по уговору код подносиоца 

пријаве или код учесника у заједничкој пријави. 

 

Као доказе испуњености овог услова потребно је доставити: 

- за запослена лица – фотокопија одговарајућег М обрасца  

- за радно ангажована лица - фотокопију важећег уговора о радном ангажовању 

сходно Закону о раду за лица која нису у радном односу код понуђача  

- фотокопије захтеваних важећих лиценци издатих од  стране  Инжењерске коморе 

Републике Србије  

- Изјава подносиоца пријаве о испуњавању кадровског капацитета (попуњен 

потписан и оверен образац бр. 6.-) који се у случају заједничке пријаве групе 

подносиоца пријаве доставља у једном примерку као заједнички. 

 

Напомене: 

Уговори о радном ангажовању ван радног односа које подносилац  подноси у пријави 

морају бити закључени у свему у складу са одредбама члана 197, 199. или  202. 

Закона о раду (Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - 

Одлука УС). 
Уговори о делу се сходно мишљењима Министарства за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања 011-00-4/2015-02 и 011-00-69/2011-02 не могу односити на 

послове из делатности послодавца, при чему се под пословима из делатности 

послодавца подразумевају сви послови које послодавац обавља или може обављати 

сходно оснивачким актима, независно да ли су ти послови из његове претежне 

делатности, те ови уговори могу бити закључењи само за обављање послова који су 

ван делантости компаније односно за послове који нису систематизовани 

правилником о организацији и систематизацији послова. 
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Заштита података о личности: Подносилац пријаве ће на  достављеним М 

обрасцима којима се потврђује пријава, промена или одјава на обавезно социјално 

осигурање, односно уговорима о радном ангажовању учинити недоступним за 

Наручиоца податке који се у смислу одредби Закона о заштити података о 

личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 104/2009 - др. закон, 68/2012 - одлука УС и 

107/2012) могу третирати као подаци о личности (јединствени матични број 

грађана, пол и датум рођења и др.). 

 

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе подносилаца 

пријаве: 

 

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2. и 4. Закона, 

што доказује достављањем доказа наведеним у овом одељку. Доказ о испуњености 

услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона подносилац пријаве доставља и за 

подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  

 

Сваки члан групе подносилаца пријаве која подноси заједничку пријаву мора да 

испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2. и 4. Закона, што доказује достављањем 

доказа наведеним у овом одељку. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона дужан је да 

испуни члан групе подносилаца пријаве којем је поверено извршење дела набавке за 

који је неопходна испуњеност тог услова. Услове финансијског, пословног, техничког и 

кадровског капацитета из члана 76. Закона чланови групе испуњавају заједно, на основу 

достављених доказа у складу oвим одељком конкурсне документације.  

 

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона 

 

Наручилац ће од кандидата у другој фази поступка захтевати да при састављању својих 

понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о 

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

немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

Начин достављања доказа:   
 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац 

може пре доношења одлуке о признавању квалификације, захтевати од подносилаца 

пријава да доставе, у року који не може бити краћи од пет дана, на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа.  

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија у 

другој фази квалификационог поступка, да достави, у року који не може бити краћи од 

пет дана, на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Подносиоци пријава који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став 1. тачка 1. Закона - Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције 
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за привредне регистре. 

 

Подносилац пријаве уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења 

пријаве, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) 

Закона. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне 

регистре. 

 

Наручилац неће одбити пријаву као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако подносилац пријаве наведе у пријави 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. 

 

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.  

 

Ако подносилац пријаве није могао да прибави тражена документа у року за 

подношење пријаве, због тога што она до тренутка подношења пријаве нису могла бити 

издата по прописима државе у којој подносилац пријаве има седиште и уколико уз 

пријаву приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити подносиоцу пријаве 

да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

 

Ако се у држави у којој подносилац пријаве има седиште не издају докази из члана 77. 

Закона о јавним набавкама 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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ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ КАНДИДАТИМА ПРИЗНАЈЕ 

КВАЛИФИКАЦИЈА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ О КВАЛИФИКАЦИЈИ 
 

Наручилац ће у року одређеном у позиву за подношење пријава, донети Одлуку о 

признавању квалификације која садржи листу од најмање пет кандидата. Одлуку 

Наручилац објављује у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки 

и својој интернет страници.  

 

Период за који се признаје квалификација је четири године од дана коначности Одлуке 

о признавању квалификације, у складу са чланом 124. Закона о јавним набвкама, а у 

вези са чланом 119. Закона. 
 

Наручилац је дужан да листу кандидата ажурира сваких шест месеци признавањем 

квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у 

међувремену поднео пријаву за признавање квалификације. 

 

Позив за подношење пријава у квалификационом поступку и конкурсна документација 

ће бити објављени на Порталу јавних набавки и доступни заинтересованим лицима све 

време док важи листа кандидата.  

 

Наручилац може услове за признавање квалификације по потреби ажурирати и позвати 

све кандидате да поднесу пријаве у складу са ажурираним условима. 

 

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 објављује на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

 

Током важења листе кандидата наручилац позива све кандидате са листе да поднесу 

понуду и истовремено позив објављује на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници. 

 

У тренутку слања позива за подношење понуда листа кандидата мора да садржи 

најмање пет кандидата. 

 

У другој фази поступка кандидат самостално, група подносилаца пријаве или кандидат 

са подизвођачем могу поднети понуду само у облику у којем им је призната 

квалификација у првој фази поступка. 

 

У случају да кандидат - група подносилаца пријаве промени или укључи новог члана 

или кандидат - понуђач промени или укључи новог подизвођача мора о томе на начин 

прописан следећом алинејом обавестити Наручиоца, након чега ће групи понуђача или 

понуђачу са подизвођачима, након искључења, поново бити признавана квалификација 

у складу са обавезним условима за учешће наведеним у конкурсној документацији. 
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Кандидат 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 током важења листе кандидата и да је документује на прописани начин. 

 

Уколико Наручилац, пре него што га канидат обавести о насталој промени у било којем 

од података којим се доказује испуњеност услова, сазна за исту, затражиће од кандидата 

да се писмено о насталој промени изјасни и достави потребне доказе. Ако кандидат не 

поступи по позиву Наручиоца, Наручилац ће одлуку о искључењу тог кандидата са 

листе донети на основу података којима располаже. 
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КРАТАК ОПИС УСЛУГА 
 

Предмет јавне набавке у првој фази квалификационог поступка је признавање 

квлификација подносиоцима пријаве за јавну набавку пружања услуге  у области 

водопривреде – услуга израде техничке документације за грађење, реконструкцију, 

адаптацију и санацију мреже и објеката водовода и канализације а нарочито елабората, 

студија, идејних решења, идејних пројеката, генералних пројеката и главних пројеката. 

Наручилац напомиње да у објекте водовода и канализације између осталог спадају за 

водовод: доводници сирове воде, постројења за прераду (кондиционирање) воде, 

пумпне станице са опремом за потискивање воде, резервоари, магистрални цевоводи 

(регионални и међурегионални цевоводи), примарни цевоводи, секундрана водоводна 

мрежа, секундарни прикључци; за канализацију отпадних вода и атмосферска 

канализација: црпне станице канализације, канализациони колектори, канализациона 

мрежа, ревизиони шахтови на мрежи и колекторима, постројења за пречишћавање 

отпадних вода, ретензије, таложници, сливници и канализациони прикључци и др.  

 

 

                                                                             КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

                                                              ЈКП,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД 
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ОБРАСЦИ 
 

ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.- 

   

                                        ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

 

 

1.- Пун назив:         

 

2.- Седиште:     адреса:    пошт.бр.  

  

3.- Матични број :     

 

4.- Порески број :     

 

5.- Шифра делатности:     

 

6.- Бројеви телефона:           

 

7.- Пословна банка:      бр.рачуна:      

 

8.- Овлашћено лице за потписивање уговора:      ______ 

 

             

Уколико лице овлашћено за  потписивање уговора није уписано као заступник код 

Агенције за привредне регистре, потребно је да уз пријаву односно овај Образац, 

достави овлашћење за  заступање. 

     

9.- Особа за контакт:           

 

10.- У предметном поступку јавне набавке  учествујем: 

 

                                           а.- самостално,                                            

                                           б.- као носилац пријаве у заједничкој пријави 

в.- са подизвођачем   

    

(заокружити понуђену опцију која одговара пријави) 

  

 

 

                                                                         Потпис овлашћеног лица подносиоца пријаве 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                  М.П. 
Напомена:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава подносилац пријаве који наступа самостално или са 
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подизвођачем, као и носилац  пријаве у заједничкој пријави групе подносилаца пријаве                                                                                                  

 ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-А 

 

 

 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПРИЈАВИ  

 

 

 

 

1.- Пун назив: ____________________________________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 

 

5.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

6.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

8.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                         Потпис овлашћеног лица подносиоца пријаве 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 
 

НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава носицла пријаве за сваког члана групе подносилаца пријаве – 

учесника у заједничкој пријави. 
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                                                                                    ОБРАЗАЦ БРОЈ  1.-Б 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

 

 

1.- Пун назив:______________________________________________________________ 

 

2.- Седиште са адресом__________________________пошт.број____________________ 

 

3.- Матични број ____________________________________________________________ 

 

4.- Шифра делатности:________________________________________________________ 

 

5.- Порески број _____________________________________________________________ 

 

6.- Број телефона ____________________________________________________________ 

 

7.- Пословна банка ___________________________бр.рач.__________________________ 

 

8.- Особа за  контакт_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Потпис овлашћеног лица подносиоца пријаве 

 

                                                                                            _______________________ 

                                                                 М.П. 

 

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава подносилац пријаве за сваког подизвођача. 
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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 услуга у области 

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

адаптацију и санацију  мреже и објеката водовода и канализације, бр. 25/17-С, 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 25/17-С 

У КВАЛИФИКАЦИОНОМ ПОСТУПКУ 

I фаза 
  

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ (носилац пријаве у заједничкој пријави) 

1. пун назив фирме:________________________________ 

2. седиште________________________________________ 

3. матични број____________________________________ 

4. шифра делатности_______________________________ 

5. ПИБ___________________________________________ 

6. овлашћена особа (потписник пријаве)_________________________________  

                                                                                           (име, презиме и функција) 

7. пословни рачун_______________________ код _____________________ банке 

8. особа за контакт )_________________________________  

                                                         (име, презиме) 

9. тел/факс______________е-маил_______________  

10. 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 пријава за јавну набавку број 25/17-С, објављеног дана 

_____________. године на Порталу јавних набавки и интернет страници подносимо Пријаву. 

 

Место и датум  ___________________       

                                                                          

             Потпис овлашћеног лица подносиоца пријаве 

                                                                                                                                        

                                                            М.П.              ________________________________                     
Напомена:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава подносилац пријаве који наступа самостално или са 

подизвођачем, као и носилац  пријаве у заједничкој пријави групе подносилаца пријаве                                                                                                  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  3.- 

 

                        ЛИСТА ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ 

 

 

Наручилац – 

Инвеститор 

(назив, седиште, 

контакт подаци 

и особа за 

контакт) 

 

Назив и опис 

извршене 

услуге и објекта 

 

 

Период 

извршења 

услуге 

(дд.мм.гг – 

дд.мм.гг) 

 

Вредност 

извршене 

услуге без пдв-а 

 

Извршилац 

(назив и 

седиште) 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Укупна вредност без пдв-а 

  

/// 

                                                                        

   

         Потпис овлашћеног лица подносиоца пријаве 

                                                                                                                                        

                                                            М.П.            ________________________________                     

 

                                                                                                         
 

Напомена:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава подносилац пријаве који наступа самостално или са 

подизвођачем, као и носилац  пријаве у заједничкој пријави групе подносилаца пријаве                                                                                                  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.- 
 

 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ - РЕФЕРЕНЦЕ  
 

 

Назив Инвеститора крајњег 

корисника 

Седиште  

Дел. број. 

Датум: 

Тел.бр. 

Законски заступник 

Овлашћено лице Инвеститора 

крајњег корисника и функција 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама ("Сл. 

гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), издаје се ова 

 

П О Т В Р Д А 

 

Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујемо да је ________________ 

____________________________________________________________ (навести назив) 

са седиштем у ___________________ (навести седиште) у периоду од _________ до 

___________ године (навести тачан период - дан, месец, година) као  

 

(заокружити једну од наведених опција извршења услуга) 

1. самостални извршилац услуга 

2. члан групе понуђача 

3. подизвођач главног извршиоца услуга  

 

за наше потребе извршио услуге израде техничке документације за грађење, 

реконструкцију, адаптацију и санацију мреже и објеката водовода и канализације на 

објекту ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________ (навести назив и опис објекта), а 

по основу закљученог уговора/наруџбенице/рачуна број _______________ од 

___________ године (навести број и датум), у вредности од _____________________ 

без ПДВ.  (навести вредност) 

  

Укупна вредност извршених услуга по наведеном уговору/наруџбеници/рачуну је 

износила ____________________ без ПДВ (навести вредност). 

 

Током извршења уговорених услуга за коју се издаје ова потврда наведено лице ЈЕ / 

НИЈЕ  поштовало своје уговорене обавезе (уговорне рокове, квалитет извршених услуга 

и слично). (прецртати непотребно дато у „caps lock“) 
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Лице за контакт код издаваоца потврде код кога се може извршити проверу података: 

___________________________________________________________________________ 

(навести име и презиме, радно место, контакт телефон и адреса електронске поште) 

 

 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 

 

Датум:_____________ 

Место:_____________ 

 

    

                                      Законски заступник/овлашћено лице  

                                                            Инвеститора крајњег корисника 

                                                                                                                                                

___________________________ 

 

М.П. 

   

 

Напомена: 

Образац потврде се може копирати ради достављања за све инвеститоре - крајње 

кориснике услуга 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  5.- 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ ЗАХТЕВАНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА 

ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 25/17-С 

 
 
 
Одговорно лице _________________________ (име и презиме одговорног лица) 

подносиоца пријаве/носиоца пријаве у заједничкој пријави/ 

_____________________________  из _________________________ (пун назив и 

седиште подносиоца пријаве) изјављује под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу да /група подносилаца пријаве/ располаже са следећом опремом и 

траженим лиценцама и то:  

 

 мрежна лиценца за софтвер AUTOCAD или одговарајући софтвер 

___________________ (назив софтвера) за цртање у dwg. формату, инсталирана на 

најмање 5 (пет) персоналних рачунара 

или 

најмање 5 (пет) персоналних рачунара са лиценцираним софтвером AUTOCAD 

или одговарајућим софтвером _____________ (назив софтвера) за цртање у dwg. 

формату  

 најмање пет (5) персоналних рачунара са лиценцираним софтвером ,,Microsoft 

office“  

  

 

 

Место и датум  ___________________        

                                                                          

 

             Потпис овлашћеног лица подносиоца пријаве 

                                                                                                                                        

                                                               МП            ________________________________                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Напомена:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава подносилац пријаве који наступа самостално или са 

подизвођачем, као и носилац  пријаве у заједничкој пријави групе подносилаца пријаве                                                                                                  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ  6.- 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ КАДРОВСКОГ 

КАПАЦИТЕТА 

 

 

 

Одговорно лице _________________________ (име и презиме одговорног лица) 

подносиоца пријаве /носиоца посла у заједничкој пријави/ 

__________________________  из ____________________________ (пун назив и 

седиште подносиоца пријаве) изјављује под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу да /група подносилаца пријаве/ у потпуности испуњава захтевани 

кадровски капацитет за пружање услуга које су предмет јавне набавке  -  прва фаза 

квалификационог поступка  за јавну набавку услуга израде техничке документације за 

грађење, реконструкцију, адаптацију и санацију мреже и објеката водовода и 

канализације бр. јавне набавке 25/17-С, за  Јавно предузеће ЈКП „Водовод и 

Канализација“ Нови Сад . 

 
 

 

 

Место и датум  ___________________   

      

                                                                          

             Потпис овлашћеног лица подносиоца пријаве 

                                                                                                                                        

                                                               МП            ________________________________                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Напомена:  

Овај образац попуњава, потписује и оверава подносилац пријаве који наступа самостално или са 

подизвођачем, као и носилац  пријаве у заједничкој пријави групе подносилаца пријаве.                                  

 

 


