
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА  ПИБ 100237118 АИК БАНКА 105-32308-08 +381 (0) 21 488 3333 www.vikns.rs 

 

Број: 5.2-25558 

Дана: 05.09.2014. 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

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 поступка јавне набавке: Отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама 

(«Сл. гласник РС» бр. 124/12) 

Врста предмета: Радови 

 

Опис предмета набавке,  назив и ознака из општег речника набавке: Извођење радова на санацији 

бунара БХД-1 са утискивањем нових дренова на изворишту "Петроварадинска ада" са 

набавком и уградњом материјала. Oзнака из општег речника набавке: Грађевински радови 

45000000., IA25-санирање  и ознака из класификације делатости: Сектор Ф, област 43, грана 43.9., 

група 43.99. 

 

Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора: Оквирни датуми 

објављивања позива за подношење понуда  и за  закључење уговора: у року од 6 месеци од дана 

објављивања претходног обавештења. 

Број уговора које наручилац намерава закључити: Један уговор 

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитцију и запошљавање 

инвалидних лица: Нема 

 

Посебна напомена ако се закључује оквирни споразум: Нема 

          

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни 

подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада 

и сл: 

 

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Градској пореској управи, Нови Сад Булевар 

Михајла Пупина бр. 3 www.novisad.rs , и Пореској управи Министарства финансија и привреде, 

Регионални центар Нови Сад – Филијала Нови Сад 1, Улица Модене бр. 7 и Филијала Нови Сад 

2, Булевар Михајла Пупина бр. 14 www.poreskauprava.gov.rs.  

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Градској управи за заштиту животне 

средине, Нови Сад, Улица Руменачка бр. 110, www.environovisad.org.rs  и  

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Градској управи за 

привреду, Нови Сад, Улица Руменачка бр. 110а , www.novisad.rs 

Остале информације: нема 
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