
 

 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, БЕ3 

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

Назив наручиоца: Град Ниш - Градска управа града Ниша  

Адреса наручиоца:  ул. Николе Пашића бр. 24, 18000 Ниш 

Интернет страница наручиоца: www.ni.rs  

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе 

 

Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за 

подношење понуда 

Врста предмета: радови 

Опис предмета јавне набавке: додатни радови на изградњи објекта водоснабдеањња Хум – 

Бреница, са изградњом потисног цевовода, број јавне набавке 404-3/2Р/2020-28, ознака из општег 

речника набавки: 45231100 – општи радови на изградњи цевовода. 

 

Број и датум закључења првобитног уговора: Уговор о извођењу радова на водоснабдевању Хум – 

Бреница са изградњом потисног цевовода, закљученог дана 20.12.2018.године, под бројем 4851/2018-

01 од 18.12.2018.године код Града Ниша као Наручиоца, и под бројем 3118/1 од 20.12.2018.године 

код „Хидроконтрол“ доо Доње Међурово као Извођача радова, на износ од 14.273.520,00 динара без 

урачунатог пореза на додату вредност, а 17.128.224,00 динара са урачунатим порезом на додату 

вредност, а који је додељен у отвореном поступку јавне набавке бр.404-2/35Р/2018-31. 

 

Основ за примену преговарачког поступка: Члан 36. став 1. тачка 5) алинеја (2) Закона о јавним 

набавкама - набавка додатних радова на објекта водоснабдевања Хум – Бреница, са изградњом 

потисног цеводода, који нису били сагледани пројектном документацијом, нити су били предмет 

првобитног уговора о изградњи, који су неопходни за завршетак изградње обданишта, а односе се на 

грађевинске радове и електро радове. 

 

Лице коме ће се упутити позив за учешће у предметном поступку јавне набавке: За учешће у 

предметном поступку јавне набавке упутити позив понуђачу „Хидроконтрол“ доо, са пословним 

седиштем у Доњем Међурову, Улица Николе Пашића бр.7, матични број: 07619910, ПИБ: 100337083, 

као извођачу из Уговора о извођењу радова на водоснабдевању Хум – Бреница са изградњом 

потисног цевовода, закљученог дана 20.12.2018.године, под бројем 4851/2018-01 од 

18.12.2018.године код Града Ниша као Наручиоца, и под бројем 3118/1 од 20.12.2018.године код 

„Хидроконтрол“ доо Доње Међурово као Извођача радова, на износ од 14.273.520,00 динара без 

урачунатог пореза на додату вредност, а 17.128.224,00 динара са урачунатим порезом на додату 

вредност, а који је додељен у отвореном поступку јавне набавке бр.404-2/35Р/2018-31. 

 
 

 
 

http://www.ni.rs/

