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Дана: 29.05.2020. 

Дел.бр: 5.2.- 11133 
 

На основу члана 36. Став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС,, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15), а у вези са Одлуком о покретању јавне набавке радова – Додатни 

радови на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста 

(I-фаза), са набавком и уградњом материјала, број 03-И/20, 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 – Додатни радови на 

извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-фаза), 

са набавком и уградњом материјала у преговарачком поступку без објављивања позива 

број,сходно одредбама члана 36. Став 1. Тачка 5. Закона о јавним набавкама („Сл гласник 

РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) , број 03-И/20 

 

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

 

2. Врста Наручиоца: Јавно комунално предузеће 

 

3. Предмет: Додатни радови на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна 

ЦС код Жежељевог моста (I-фаза), са набавком и уградњом материјала у 

преговарачком поступку без објављивања јавног позива члан 36. Став 1. Тачка 5. 

Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15), број 03-И/20.  

Назив и ознака из општег речника набавке: Грађевински радови – 45000000 

 

4. Број и датум закључења првобитног уговора: 5.2.-31029 од 15.10.2018. године. 

 

5. Основ за примену: Члан 36. Став 1. Тачка 5. Закона о јавним набавкама („Сл 

гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

6. РАЗЛОГ ЗА ПРИМЕНУ: У случају додатних услуга или радова који нису били 

укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној набавци, а који су 

због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора о јавној 

набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним добављачем, да укупна 

вредност свих додатних услуга или радова (непредвиђени радови) није већа од 15% 

од укупне вредности првобитно закљученог уговора, да од закључења првобитног 

уговора није протекло више од три године и да:  

(1) се такве додатне услуге или радови не могу раздвојити, у техничком или 

економском погледу, од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не 

проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики 

трошкови за наручиоца или  
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(2) су такве услуге или радови, које би наручилац могао набавити одвојено од 

извршења првобитног уговора, неопходни за извршење првобитног уговора о јавној 

набавци 

 

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

404-02-1518/20 од 18.05.2020. године. 

 

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

            заједничка понуда групе понуђача: носилац посла Енерготехника - Јужна Бачка 

д.о.о. Нови Сад, Пут новосадског партизанског одреда бр. 1, 21000 Нови Сад, текући 

рачун бр.: 165-0007004401551-64 код Addiko Bank AD Beograd, матичним бројем: 

20001917, ПИБ: 104075834 чији  је законски заступник Илија Лабус, заједно са 

члановима групе ГП Градитељ НС д.о.о. Нови Сад, са матичним бројем: 08582165, ПИБ: 

100398338 чији  је законски заступник Љупко Калаба, Техноунион - Ексим д.о.о. 

Сремска Каменица, са матичним бројем: 08715696, ПИБ: 100808016 чији  је законски 

заступник Миленко Радојевић, Hydrovision д.о.о. Београд, са матичним бројем: 

21042358, ПИБ: 108655759 чији  је законски заступник Ненад Жаркић и Драган 

Радисављевић и подизвођачима Индас д.о.о. Нови Сад, са матичним бројем: 08360561, 

ПИБ: 100238820 чији  је законски заступник Ђура Мандић, Горење пројект инжењеринг 

д.о.о. Велење Република Словенија,  са матичним бројем: 3280047000, ПИБ: SI 59287454 

чији  је законски заступник Анте Брачић и Урош Раздевшек. 

 

 

       ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 

                           Комисија за јавне набавке 

Доставити:     

-Служби „Јавних набавки“ 

-Архиви 


