
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

Број: 5.2.-17575 

Датум: 22.06.2018. 

  

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015, 

68/2015 ), Комисија за јавну  набавку велике вредности услуга - УСЛУГЕ ДОБРОВОЉНОГ 

ПЕНЗИОНОГ ОСИГУРАЊА, број 27/18-С, образована Решењем о образовању Комисије, 

(дел. бр. 5.2-15103/1 од 01.06.2018. године) по Позиву за подношење понуда објављеном на 

Порталу јавних набавки дана и интернет страници Наручиоца и на порталу службених 

гласила, дана 05.06.2018. године у року предвиђеном за подношење понуда врши: 

 

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА Ј.Н.В.В. БР. 27/18-С 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке велике вредности услуга - УСЛУГЕ 

ДОБРОВОЉНОГ ПЕНЗИОНОГ ОСИГУРАЊА, број 27/18-С се мења на следећи начин: 

 

Извршена је допуна тачке 1. Неопходан пословни капацитет: 

на страни 15,16/34 измењене Конкурсне документације у којој је додат:  

 

Понуђач у периоду од оснивања има неопходну профитабилност и то: најмање 10,50% стопу 

приноса фонда од почетка његовог пословања обрачунату на основу последње објављене 

вредности инвестиционе јединице на сајту НБС до дана подношења понуда, рачунајући према 

следећој формули: 

 

Rn= (A/D) 1/n – 1, при чему је 

Rn – просечна годишња стопа приноса фонда од почетка његовог пословања 

A – вредност последње објављене инвестиционе јединице на сајту Народне банке Србије до 

дана подношења понуда 

D – почетна вредност инвестиционе јединице објављене на сајту Народне банке Србије 

n – количник броја дана за које се обрачунава стопа приноса фонда и броја 365,25 

 

Доказ: 

б) Обрачун приноса применом наведене формуле уз одштампану последњу објављену 

вредност инвестиционе јединице са сајта Народне банке Србије до дана подношења понуда и 

уз одштампану прву објављену вредност инвестиционе јединице са сајта Народне банке 

Србије са датумом објављивања прве вредности. 

 

Рок за подношење понуда остаје непромењен.  

 

Понуду поднети искључиво на обрасцима из измењене Конкурсне документације 

Наручиоца. 

 

 

 

ЈКП „Водовод и канализација“ Н.Сад 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 27/18-С 


