
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  
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Број: 5.2.-34487 

Дана:26.12.2017. 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

 

 

 

Назив наручиоца: Ј.К.П. ,,ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад 

 

Адреса наручиоца: Масарикова бр.17, Нови Сад 

 

Интернет страница наручиоца: www.vikns.rs  

 

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

 

Врста предмета:  Услуге 

 

Врста поступка: Квалификациони поступак – I фаза 

 

За услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке; пружање услуга 

у области водопривреде и то услуга израде техничке документације за грађење, 

реконструкцију, адаптацију и санацију мреже и објеката водовода и канализације, бр. јн. 

25/17-С; назив Архитектонске и сродне услуге - ознака 71200000. 

 

Време за које се признаје квалификација: Квалификација се признаје на период од 

26.12.2017. до 26.12.2021.године 

Датуми ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом 

поступку: 

 

Датуми ажурирања листе су: 26.06.2018. године, 26.12.2018. године, 26.06.2019. године, 

26.12.2019. године, 26.06.2020. године, 26.12.2020. године, 26.06.2021. године 

 

Рок за подношење пријава je: 26.06.2018. године до 12,00 часова, 26.12.2018. године до 12,00 

часова, 26.06.2019. године до 12,00 часова, 26.12.2019. године до 12,00 часова, 26.06.2020. 

године до 12,00 часова, 26.12.2020. године до 12,00 часова, 26.06.2021. године до 12,00 часова 

 

Ако дан истека рока за подношење пријава пада у нерадни дан или дан државног празника, 

рок за подношење пријава истиче првог следећег радног дана до 12:00 часова. 

 

Позив за подношење пријава у квалификационом поступку: 

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 

доставити, лично или поштом, на адресу:  

http://www.vikns.rs/
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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.  

Благовремена пријава, је пријава која је примљена од стране Наручиоца у року одређеном у 

позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 26.06.2018. године до 12,00 

часова, 26.12.2018. године до 12,00 часова, 26.06.2019. године до 12,00 часова, 26.12.2019. 

године до 12,00 часова, 26.06.2020. године до 12,00 часова, 26.12.2020. године до 12,00 часова, 

26.06.2021. године до 12,00 часова. 

 

Уколико последњи дан за подношење пријава пада у нерадни дан или дан државног празника, 

сматраће се благовременом пријава примљена код наручиоца првог наредог радног дана до 

12:00 часова. 

Ако је пријава поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а 

Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања пријава вратити неотворену 

подносиоцу пријаве, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Благовремено достављене пријаве биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Наручиоца, Масарикова 17, последњег дана истека рока за подношење пријава са почетком у 

12:30 часова.  

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно адресa интернет странице где 

је конкурсна документација објављена: 

www.vikns.rs   

www.portal.ujn.gov.rs  

 

Лице за контакт: Јелена Малешев,  адреса електронске поште  jelena.vesovic@vikns.rs.  

Остале информције: 

Листа кандидата којима је призната квалификација гласи: 

 

1. Група подносилаца пријаве коју чине Предузеће за пројектовање, консалтинг и 

инжињеринг „EKO VODO PROJEKT“ д.о.о. Београд,  Ђорђа Станојевића 11/19, 

11070 Београд, са матичним бројем: 17353721, ПИБ: 100836288 чији је законски 

заступник Радомир Филиповић као носилац пријаве у заједничкој пријави са 

„HARMONIJA PROJEKT“ д.о.о., Војводе Мишића 13б, 14000 Ваљево, са 

матичним бројем: 20019280, ПИБ: 103828460, Привредно друштво за пројектовање, 

инжењеринг и услуге „GEOGIS KONSULTANTI“ д.о.о., Цара Душана 28, 11000 

Београд, са матичним бројем: 17537024, ПИБ: 103255594, „GEOMEHANIKA“ д.о.о., 

Добропољска 21, 11000 Београд, са матичним бројем: 17571800, ПИБ: 103544468, 

„SEMA“ предузеће за производњу, трговину и услуге д.о.о., Јурија Гагарина 

55/81, 11070 Београд, са матичним бројем: 17236768, ПИБ: 102265353 и са Предузеће 

за инжењеринг и пројектовање „NOVI HIDROPROJEKAT“ д.о.о., Нехруова 82/2, 

11070 Београд, са матичним бројем: 17489429, ПИБ: 102988804. 

2. Група подносилаца пријаве коју чине ,,VOJVODINAPROJEKT”а.д. за 

пројектовање и надзор грађења, Булевар Краља Петра I 17, 21000 Нови Сад, са 

матичним бројем: 08023778, ПИБ: 101637004 чији је законски заступник Матија 

Стипић као носилац пријаве у заједничкој пријави са ,,HIDING,, д.о.о., Војводе 

Шупљикца 9, 21000 Нови Сад, са матичним бројем: 08814376, ПИБ: 103367311. 

http://www.vikns.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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3. Подносилац пријаве Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д. Јарослава 

Черног 80, 11226 Београд, са матичним бројем: 07019971, ПИБ: чији је законски 

заступник Милан Димкић.. 

4. Подносилац пријаве Саобраћајни институт „ЦИП“ д.о.о., Немањина 6/IV, 11000 

Београд, са матичним бројем: 07451342, ПИБ: 100003172 чији је законски заступник 

Милутин Игњатовић. 

5. Подносилац пријаве ,,HIDROZAVOD DTD” а.д. за студије, истраживање, 

пројектовање и инжењеринг, Петра Драпшина 56, 21000 Нови Сад, са матичним 

бројем: 08041296, ПИБ: 100235878 чији је законски заступник Стојан Саковић.  

 


