
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца:    ЈП „Ковински комуналац“ 

Адреса наручиоца:   Ковин, Цара Лазара бр.92 

Интернет страница наручиоца: www.jpkk.rs 

Врста наручиоца:    Јавна предузећа – локална самоуправа 

Врста предмета:    Услуге 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
набавке, 
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења 
радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег 
речника набавке: 
Предмет јавне набавке је услуга – услуга осигурања 
Ознака из општег речника набавке:  

  ОРН 66510000 
ОРН 66514110 

  Набавка је подељена у две партије. 
  партија I – услуге осигурања имовине и лица, ОРН 66510000 
партија II – услуге осигурања моторних возила, ОРН 66514110 
 
Уговорена вредност:   3.198.849,00 динара за I партију 

          529.620,00 динара за II партију 

 

Критеријум за доделу уговора: 
1) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЈЕ  

“најнижа понуђена цена”. 
2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену која је уједно и најнижа, 

као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који има краћи рок изласка 

на терен ради утврђивања настале штете за I партију, односно краћи рок 

закључења полисе за II партију. 

 
Број примњених понуда: 2 (две) за I и II партију 
 
 

- Највиша  3.599.111,97 за I партију 
    558.713,00 за II партију 

Понуђена цена:  
- Најнижа  3.198.849,00 за I партију 

    529.620,00 за II партију 
 
 

http://www.jpkk.rs/


- Највиша  3.198.849,00 за I партију 
    529.620,00 за II партију 

Понуђена цена код            
прихватњивих понуда:  -     Најнижа  3.198.849,00 за I партију 

    529.620,00 за II партију   
         
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:      / 
 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.06.2020.године 
 
 
Датум закључења уговора:    10.07.2020.год. за I партију 
         10.07.2020.год.за II партију 
          
 
Основни подаци о добављачу: 
за I партију 
ДДОР Нови Сад, А.Д.О. Филијала Панчево са седиштем у Панчеву улица Миладина 
Поповића број 18, текући рачун број 160-346142-35 код Банке Интеса, матични број 
08194815, ПИБ 101633677, кога заступа директор Слободан Плавшић  
за II партију 
ДДОР Нови Сад, А.Д.О. Филијала Панчево са седиштем у Панчеву улица Миладина 
Поповића број 18, текући рачун број 160-346142-35 код Банке Интеса, матични број 
08194815, ПИБ 101633677, кога заступа директор Слободан Плавшић 
 

 
Период важења уговора:  годину дана од дана закључења уговора 
 
Околности које представлјају основ за измену уговора: 
Члан 6. Уговора број 02-1240/9-20 од 10.07.2020.године за I партију и члан 9. 
Уговора број 02-1240/10-20 од 10.07.2020.године. 
 
 
Остале информације:    / 
 


