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Уговорена вредност 

без ПДВ-а  (у 

хиљадама динара)

  Година: 2020; Квартал: 3

Београд (Нови Београд)

Београд-Нови Београд

МАТИЧНИ БРОЈ: 17117106

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: Јавно водопривредно предузеће Србијаводе

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Булевар уметности 2А

ПОРЕСКИ БРОЈ: 100283824

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 7112

11070

Радови на реконструкцији и изградњи објеката у оквиру хидро система 

Мачва -ЦСН6

4871521 103/2017166/18 Заједничка понуда: 1) 

"Машинокоп" доо Шабац; 2) МПП 

"Јединство" Севојно; 3) "Сет" доо 

Шабац; 4) "Електроволт" доо 

Ваљево; 5) "Devix" доо Лазаревац; 

6)"МИП Градинг" доо Обреновац

05.04.2018

Због увођења ванредног стања 15.03.2020. године, Извршилац није био

 у могућности да спроведе остале активности везане за извршење 

уговора

Измена рокова20.07.2020 487152

Извођење вишкова радова

Измена цене15.09.2020 506710

Набавка електричне енергије

65002 129/20192019000502 "Energia gas and power" доо, Београд26.08.2019

Средстава превиђена уговором нису утрошена у уговореном периоду 

трајања уговора

Измена рокова12.08.2020 6500

Хитни санациони радови на подручју општине Ивањица: Река Моравица 

– заштита леве обале Моравице у насељу Бедина варош (800 m) у циљу 

стабилизације обале и заштите стамбених објеката од поткопавања и 

урушавања

285833 166/2019618/1 ВД "Западна Морава" доо, Краљево24.10.2019

Извођење радова је више пута прекидано због лоших климатских 

услова, ванредне ситуације услед обилних падавина и пандемије 

вируса COVID 19

Измена рокова30.07.2020 28583

Хитни санациони радови на подручју општине Ариље за заштиту 

објеката, инфраструктуре и пољопривредног земљишта: река Моравица –

 Санација и надвишење десног насипа реке Моравице у Ариљу (900 m) у 

насељу Церова, и левог насипа (150 m) у насељу Груда.

293834 168/201976 Водопривредно "Морава" доо, 

Чачак

04.11.2019

Извођење радова је више пута прекидано због лоших климатских 

услова, ванредне ситуације услед обилних падавина и пандемије 

вируса COVID 19

Измена рокова11.08.2020 29383

Израда техничке документације за завршетак изградње водопривредног 

система Селова - Брана и акумулација I фаза

548505 181/201920003-202 "Енергопројект Хидроинжењеринг" 

ад, Београд

25.12.2019

Нису достављени дигитални катастарски план и подаци катастра 

непокретности

Измена рокова14.07.2020 54850

Техничка документација за систем за наводњавање на територији 

општине Неготин, ИДР са Студијом оправданости

259506 187/201919103-201 "Енергопројект Хидроинжењеринг" 

ад, Београд

26.12.2019

Нису обезбеђена мишљења/услови надлежних институција која су 

неопходна за прихватање пројекта истражнх радова

Измена рокова14.07.2020 25950



Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Весна Алексић


