
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    
Масарикова 17 

  Нови Сад  
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Дана: 31.07.2019. 

Дел.бр.: 5.2-24153 
 
 
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 – 

Услуга добровољног пензионог осигурања, број јнвв 21/19-С; назив и ознака из ОРН: 

Услуге осигурања и пензијске услуге – 66500000. 

 

Уговорена вредност: Организатор плана врши уплату пензијског доприноса на месечном 

нивоу и то максимално у висини неопорезивог износа пензијског доприноса по члану плана 

који у тренутку закључења овог уговора износи 4.326,00 динара. 

 

Критеријум за доделу уговора: „најнижа понуђена цена“. 

 

Број примљених понуда: 1 понудa. 

 

Понуђена цена:укупан номинални износ накнаде приликом уплате пензијског доприноса 

 

- Највиши: 877.401,60 динара без пдв-а. 

    

                        -     Најнижи: 877.401,60 динара без пдв-а.  

 

Понуђена цена укупан номинални износ накнаде приликом уплате пензијског доприноса, 

код прихватљивих понуда: 

  

- Највиша: 877.401,60 динара без пдв-а.  

 

                        -     Најнижа: 877.401,60 динара без пдв-а.  

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.06.2019. године. 

 

Датум закључења уговора: 04.07.2019. године. 

 

 

Основни подаци о добављачу: ДДОР Гарант Друштво за управљање добровољним 
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пензијским фондом ад Београд, Маршала Бирјузова 3-5, 11000 Београд, са матичним 

бројем: 20230240, ПИБ: 104746708 чији  је законски заступник Анђелка Марковић Милин  

 

Период важења уговора: Овај уговор се закључује на период од најдуже 12 месеци од 

ступања на снагу, а максимално до износа од 32.500.000,00 динара без ПДВ који одговара 

процењеној вредности јавне набавке.  

 

Уговорне стране уговарају, да Организатор плана није у уговорној обавези да своју потребу 

за наведеним услугама  реализује до напред наведеног максималног износа, пре истека рока 

на који је овај уговор закључен, те сходно овој уговорној одредби, Друштво нема права да 

од Организатора плана захтева релизацију предметних услуга до наведеног максималног 

износа.  

 

Уколико Организатор плана потроши наведени износ из става 1. овог члана или реализује 

све своје потребе за предметним услугама и пре истека рока на који је овај уговор закључен, 

овај уговор ће се сматрати аутоматски раскинутим са даном последење пружене услуге и 

уплате за исту, а о чему ће Организатор плана благовремено обавестити Друштво. 

 

Овај уговор се сматра закљученим даном потписивања, ступа на снагу даном 

правоснажности решења надлежног државног органа о давању сагласности на уговор, а 

производи правна дејства уплатом првог износа пензијског доприноса. 

 

Остале  информације: Нема 

 

Напомена: Наручилац је рок за Обавештење о закљученом уговору рачунао од датума 

пријема Решења Министарства за рад, запошљавање и социјална питања (дел.бр.5.2.-24134 

од 31.07.2019. године) којим се даје сагласност на Уговор о пензијском плану који је 

закључен 04.07.2019. године између организатора пензијског плана ЈКП „Водовод и 

канализација“ Нови Сад и ДДОР-ГАРАНТ друштва за управљање добровољним пензијским 

фондом а.д. Београд. 


