
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
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  Нови Сад  
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Дана: 16.08.2017. 

Дел.бр.: 5.2.-21749 

 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

 

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 предмета: Јавна набавка велике вредности  

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: набавка услуга – 

Услуге агенције за ангажовање радника на привремено повременим пословима, број 

јнвв 17/17-С; назив и ознака из ОРН: Услуге запошљавања особља - 79610000. 
 
Уговорена вредност: 18.200.000,00 динара без пдв-а.  

 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

 

Број примљених понуда: 3 понуде. 

 

Понуђена цена на бази оквирних количина: 

 

- Највиша: 3.865.964,00 динара без пдв-а. 

    

                        -     Најнижа: 3.627.106,00  динара без пдв-а.  

 

Понуђена цена на бази оквирних количина код прихватљивих понуда: 

  

- Највиша: 3.865.964,00 динара без пдв-а.  

 

                        -     Најнижа: 3.627.106,00  динара без пдв-а.  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.08.2017. године. 

 

Датум закључења уговора: 16.08.2017. године. 

 

 

http://www.vikns.rs/
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Основни подаци о добављачу: Група понуђача коју чине „RESPECT LEGAL“ д.о.о., ул. 

Луке Војводића бр. 35, 11000 Београд, текући рачун бр.: 205-240857-70 код 

КОМЕРЦИЈАЛНЕ банке, са матичним бројем: 21226785, ПИБ: 109702437 чији је законски 

заступник Стефан Урошевић као носилац посла у заједничкој понуди са „ASP SERBIA“ 

д.о.о., ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 112, 11000 Београд, са матичним бројем: 

17590430, ПИБ: 103677543. 

 

Период важења уговора: Уговор се закључује закључује се на период  до краја 2017. 

године, односно до максимално планираних средстава за ову намену која износи 

18.200.000,00 динара без ПДВ-а, предвиђена Програмом пословања ЈКП“Водовод и 

канализација“Нови Сад за 2017. годину. 

 

Уговорене стране су сагласне да наручилац није у уговореној обавези да услугу реализује 

до наведеног износа, пре истека рока на који је уговор закључен.Уколико наручилац 

потроши расположива финансијска средства за реализацију услуге или реализује све своје 

потребе за услугом пре истека рока на који је уговор закључен, овај уговор ће се сматрати 

раскинутим са последњим даном пружања услуге, односно са даном плаћања фактуре за 

исту о чему ће наручилац благовремено обавестити пружаоца услуге.                                                     

 Остале  информације: Како се ради о услугама чији обим није могуће прецизно утврдити, 

Наручилац је унапред одредио вредност уговора која одговара процењеној вредности ове 

јавне набавке и то у износу од 18.200.000,00 динара без ПДВ-а, док укупна цена из понуде 

дата на бази оквирних количина представља основ за примену критеријума „најнижа 

понуђена цена“ и служи за вредновање понуда по том основу.  

 

Стварна количина извршених услуга путем уговора зависи од потреба Наручиоца, уз 

ограничење да укупна плаћања без ПДВ не могу прећи укупан износ процењене  

вредности  јавне  набавке у току уговореног рока извршења.  

 
 


