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Број: 5.2.-19970 

Дана: 11.07.2018. 

 

 

Предмет: Додатна појашњења на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама у 

вези са отвореним поступком јавне набавке услуге добровољног пензионог осигурања, 

ЈН број 27/18-С, за који је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних 

набавки дана 05.06.2018. године 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

Наручилац је у измењеној конкурсној документацији прописао образац структуре цене 

 
Период 

(најдуж

е) 
 

Пензијски 

допринос 

по 

запосленом 

(оквирно) 
 

Накнада 

у %приликом 

уплате пенз. 

доприноса (по 

поједин.уплат

и) 

Номинални 

износнакнаде 

приликом 

уплате пенз. 

доприноса(по 

поједин.уплат

и)по члану 

фонда 

Број 

запослени

х –

чланова 

фонда 

(оквирно) 
 

Укупан 

пензијски 

допринос 
 

Укупан 

номинални 

износнакнад

е приликом 

уплате пенз. 

доприноса 
 

УКУПН

А 

ПОНУЂ

ЕНА 

ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ 
 

1 2 3 4 

(2/3) 

5 6 

( 1х2х5) 

7 

(4х5) или 

(6/3) 

8 

(6+7) 

8 месеци 4.026,00 

динара 

  652 20.999.616,00 

динара  

  

ИЗНОС ПДВ  

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ  

 

Наручилац образац структуре цена није сачинио на начин да понуђачи могу да припреме 

прихватљиву понуду. 

Ако понуђач понуди накнаду приликом уплате пензијског доприноса 2%, на основу 

прописаног обрасца добијају се следеће вредности:  

 
Период 

(најдуж

е) 
 

Пензијски 

допринос 

по 

запосленом 

(оквирно) 
 

Накнада 

у %приликом 

уплате пенз. 

доприноса (по 

поједин.уплат

и) 

Номинални 

износнакнаде 

приликом 

уплате пенз. 

доприноса(по 

поједин.уплат

и)по члану 

фонда 

Број 

запослени

х –

чланова 

фонда 

(оквирно) 
 

Укупан 

пензијски 

допринос 
 

Укупан 

номинални 

износнакнад

е приликом 

уплате пенз. 

доприноса 
 

УКУПН

А 

ПОНУЂ

ЕНА 

ЦЕНА 

БЕЗ ПДВ 
 

1 2 3 4 

(2/3) 

5 6 

( 1х2х5) 

7 

(4х5) или 

(6/3) 

8 

(6+7) 

8 месеци 4.026,00 

динара 

2% 201.300,00 

динара 

652 20.999.616,00 

динара  

 

131.247.600,0

0 

 

(6/3)  

 

1.049.980.800

,00 динара 

 

ИЗНОС ПДВ  



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

 Страна 2 од 5  

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ  

Молимо наручиоца да образац структуре цена пропише на следећи начин: 

 
Период 

(најдуж

е) 
 

Пензијски 

допринос 

по 

запосленом 

(оквирно) 
 

Накнада 

у %приликом 

уплате пенз. 

доприноса (по 

поједин.уплат

и) 

Номинални 

износнакнаде 

приликом 

уплате пенз. 

доприноса(по 

поједин.уплат

и)по члану 

фонда 

Број 

запослени

х –

чланова 

фонда 

(оквирно) 
 

Укупан 

пензијски 

допринос 
 

Укупан 

номинални 

износнакнад

е приликом 

уплате пенз. 

Доприноса 

без ПДВ а 
 

1 2 3 4 

(2 х3) 

5 6 

( 1х2х5) 

7 

(4х5х1) или 

(6x3) 

8 месеци 4.026,00 

динара 

2% 80.52 динара  652 20.999.616,00 

динара  

80,52х652х8 

= 419.992,32 

 

(6x3) 

 

419.992,32 

ИЗНОС ПДВ  

                                УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ  

 

Укупан номиналан износ накнаде приликом уплате пензијског доприноса без ПДВ-а 

добијен у колони 7 мора да даје исту новчану вредност. На начин како је наручилац 

прописао у конкурсној документацији износ добијен у колони 7 даје различите новчане 

износе, што има за последицу да није могуће применити елемент критеријума најнижа 

понуђена цена. Сматрамо да је колона 8 дата у обрасцу структуре цена непотребна из 

разлога што је непримерено сабирати укупан пензијски допринос са укупним 

номиналним износом накнаде приликом уплате пензијског доприноса, јер се укупан 

номинални износ накнаде приликом уплате пензијског доприноса одузима од укупног 

пензијског доприноса.  

 

ОДЛУКОМ О НАЧИНУ ОБРАЧУНА НАКНАДА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОМ (Сл. Гласник РС бр. 60/11 и 77/17)  уређен 

је начин обрачуна накнаде друштва за управљање добровољним пензијским фондом. 

 

Тачком 2. Прописано је: 

„Друштву за управљање фондом плаћају се следеће накнаде: 

1) накнада при уплати пензијских доприноса;  

2) накнада за управљање добровољним пензијским фондом (у даљем тексту: фонд); 

3) накнада за пренос рачуна члана фонда. 

 

Тачком 3. прописано је  накнада из тачке 2. одредба под 1)ове одлуке обрачунава се од 

вредности пензијских доприноса уплаћених у фонд –у проценту који утврди друштво за 

управљање фондом. Ова накнада наплаћује се  из износа извршених уплата пензијских 

доприноса, у складу с тарифом друштва за управљање фондом. 

 

Основицу за обрачун накнаде из става 1. ове тачке представља износ извршених уплата 

у фонд“.  
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Како накнада при уплати пензијског доприноса представља трошак наручиоца, за њега 

је једино релевантан цена накнаде при уплати пензијског доприноса са 652 запослена – 

чланова фонда у периоду од 8 месеци.  Та цена треба да представља параметар за 

примену критеријума најнижа понуђена цена.  

 

ОДГОВОР бр. 1: 

 

Наручилац је сачинио образац структуре цена на начин да понуђачи могу да припреме 

прихватљиву понуду. 

 

Износи које је заинтересовано лице навело у табели изложеној у питању, на основу  

примене разломака, нису тачни. 

 

Поред наведеног Наручилац се приликом формирања датог Обрасца структуре цене из 

Треће измене конкурсне документације руководио прелогом за измену овог обрасца 

датог од стране подносиоца захтева за заштиту права, који је предложио начин 

израчунавања накнаде и укупне накнаде применом разломака. 

 

Имајући у виду да заинтересовано лице не разуме Образац структуре цене, Наручилац 

ће извршити измену конкурсне докуменације и поједноставити овај образац. 

 

ПИТАЊЕ бр. 2: 

 

Наручилац је у конкурсној документацији као елемент критеријума прописао „најнижа 

понуђена цена“. Молимо наручиоца да прецизира да је критеријум за доделу уговор 

најнижа понуђена цена – укупан номинални износ накнаде приликом уплате пензијског 

доприноса. На начин како је наручилац прописао нејасно је која цена из обрасца понуде 

је параметар за примену критеријума најнижа понуђена цена.  

 

ОДГОВОР бр. 2: 

 

У конкурсној документацији јасно је наведено да износ који понуђач наведе као укупну 

цену без ПДВ у понуди на бази оквирног броја запослених, оквирног износ добровољног 

пензијског доприноса, периода од најдуже 8 месеци и понуђене укупне накнаде 

приликом уплате пензијског допринос, биће коришћен једино у сврху оцене понуда 

приликом оцене критеријума „најнижа понуђена цена“.  

 

У Обрасцу понуде и Обрасцу структуре цене јасно је наведена је ставка „укупна 

понуђена цена“. 

 

И поред наведеног, а имајући у виду измену Обрасца структуре цене у складу са 

одговором 1, Наручилац ће извршити допуну конкурсне документације у делу Обрасца 

понуде и критеријума за доделу уговора. 
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ПИТАЊЕ бр. 3: 

 

Наручилац је у конкурсној документацији у тачки 12 – ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ И 

НАКНАДЕ прописао “У овом поступку јавне набавке није прихватљиво понудити било 

коју од наведених накнада у износу од 0 динара или 0%“. 

 

На начин како је наручилац прописао остави је могућност понуђачима да понуде накнаду 

у процентима на пример  од 0.00005%, а како се по члану 53. Закона о народној банци  

Србије цене изражава у динара, који се дели на сто пара, цена би у овом случају садржала 

више децимала и ако би се број заокружио на две децимале износ накнаде би износила 

„0“.  

 

Пример: 

Пензијски допринос по 

запосленом 

Накнада у процентима 

приликом уплате 

доприноса по 

појединачној уплати 

Номинални износ 

накнаде приликом 

уплате пензијског 

доприноса ( по 

појединачној уплати) 

по члану фонда  

4026,00  

 

0.00005% 0.002013 

 

Молимо наручиоца да пропише у конкурсној документацији да накнада у процентима 

приликом уплате пензијског доприноса и накнада за управљање фондом буде исказана у 

процентима тако да минимални проценат буде исказан са две децимале.   

  

Молимо наручиоца да пропише да накнада за пренос рачуна члана плана – накнада за 

трошкове преноса рачуна у фонд којим управља друго друштво за управљање фондом у 

износу стварних трошкова преноса буде исказана у динарима заокружена на две 

децимале.  Чланом 53. Закона о народној банци Србије прописано је „ новчана јединица 

Републике Србије јесте динар, који се дели на 100 пара“.  Сходно члану 53. ЗНБС   цена 

не може садржати више од две децимале јер би у конкретном случају цена изражена са 

три и више децимале повећавала цену за 1 динар. 

 

Напомињемо да овим захтевом за додатним информацијама и појашњењима конкурсне 

документације указујемо наручиоцу на недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији. Ако наручилац не измени конкурсну документацију сходно овом 

захтеву, бићемо принуђени да своја права остваримо у поступку заштите права. 

 

ОДГОВОР бр. 3: 

 

У конкурсној документацији јасно је наведено да приликом формирања износа накнада 

понуђачи морају поступати у складу са одредбама Закона о добровољним пензијским 

фондовима („Сл. гласник РС“ бр. 85/05 и 31/11) одредбама Одлуке о начину обрачуна 

накнада друштва за управљање добровољним пензијским фондом („Сл. гласник РС“ бр. 

60/11 и 77/17) која ближе уређује накнаде. 
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С тим у вези, Наручилац наводи да се у складу са тачком 7. Одлуке о начину обрачуна 

накнада друштва за управљање добровољним пензијским фондом накнаде обрачунавају 

на две децимале. 

 

Имајући у виду да је заинтересованом лицу ова одредба Одлуке промакла, то ће 

Наручилац извршити допуну конкурсне документације у наведеном смислу. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 27/18-С                                 

                                                                                          


