
 

 

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 

 

Дана: 30.03.2020. 

Дел.бр: 5.2.-7270 
 

На основу члана 36. Став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС,, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), а у вези са Одлуком о покретању јавне набавке услуга бр. 14/20-С, 

Комисија за јавну набавку  ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад објављује: 

 

О б а в е ш т е њ е 

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива – Услуга одржавања 

станица за дохлорисање - Хлороген у преговарачком поступку без објављивања позива 

број,сходно одредбама члана 36. Став 1. Тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл гласник 

РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) , број 14/20-С. 

 

1. Наручилац: ЈКП ''Водовод и канализација'' Нови Сад, Масарикова 17, www.vikns.rs 

 

2. Врста Наручиоца: Јавно комунално предузеће 

 

3. Предмет: Услуга  одржавање станица за дохлорисање - Хлороген,у 

преговарачком поступку без објављивања јавног позива члан 36. Став 1. Тачка 2. 

Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), број 14/20-С.  

Назив и ознака из општег речника набавке:  

 услуге поправке и одржавање уређаја – 50530000,  

 за водоводна предузећа и погоне - КА11. 

 

4. Основ за примену: Члан 36. Став 1. Тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл 

гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

5. РАЗЛОГ ЗА ПРИМЕНУ: Једини понуђач за предметну набавку је привредно 

друштво „Сигма“ d.o.o. из Куле, будући да је онo једини произвођач и сервисер 

опреме „Хлороген“ коју ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад поседује, а коју је 

понуђач заштитио патентом. 

 

6. Управа за јавне набавке је за предметну јавну набавку дала позитивно мишљење број 

404-02-1161/20 од 12.03.2020. године. 

 

7. Подаци о понуђачу (назив/пословно име, седиште): 

            „Сигма“ д.о.о, Кула, Маршала Тита 248 б 

 

 

       ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 

                           Комисија за јавне набавке 

Доставити:     

-Служби „Јавних набавки“ 

-Архиви 

http://www.vikns.rs/

