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Број: 5.2-17857 

Дана: 26.06.2018. 

 

 

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 и постављених питања од стране потенцијалног 

понуђача од дана 25.06.2018. у 14,55 часова постављених путем е-маила 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 1: 

 

Наручилац је на страни 7/34 Конкурсне докуметације вредност понуде и накнаде 

прописао 

Понуђач је у Обрасцу понуде навести укупну вредност понуде у динарима коју ће 

формирати на бази: износа добровољног пензијског доприноса који Наручилац уплаћује 

у добровољни пензијски фонд по запосленом до висине неопорезивог износа и који 

тренутно износи 5.757,00 динара, броја запослених 652 и перода од најдуже 8 месеци. 

Понуђач ће у Обрасцу структуре цене навести податке о накнадама друштва за 

управљање добровољним пензијским фондом. 

Накнаду приликом уплате пензијског доприноса у Обрасцу структуре цене изразити у % 

по појединачној уплати пензијског доприноса до висине неопорезивог износа, који 

тренутно износи 5.757,00 динара. 

Накнаду за управљање фондом у Обрасцу структуре цене изразити у %.  

Накнада за пренос рачуна члана плана-накнада за трошкове преноса рачуна у фонд којим 

управља друго друштво за управљање фондом се наплаћује у износу стварних трошкова 

преноса. Понуђене накнаде су фиксне. 

Цене и накнаде морају бити јасно и читко уписане. 

Имајући у виду специфичност услуга за које се спроводи предметни поступак јавне 

набавке у оквиру којих је немогуће изразити цену у економском смислу, потребно је 

имати у виду да ће на терет Наручиоца као организатора плана падати износи уплате 

добровољног пензијског доприноса и накнаде приликом уплате пензијског доприноса, 

док ће износ накнаде за управљање фондом и накнаду за трошкове преноса рачуна члана 

плана сносити запослени код Наручиоца, као чланови добровољног пензијског фонда.  

На страни 13/34 конкурсне документације Наручилац је прописао да је критеријум за 

доделу уговора ,,најнижа понуђена цена,,.  

На стани 20/34 Конкурсне документације у делу Обрасцу понуде Наручилац је прописао 

да понуђач уписује укупну вредност понуде________динара без пдв-а. 

Молимо Наручиоца да појасни коју вредност понуде уписује понуђач ако је наручилац 

одредио пензијски допринос по запосленом – члану добровољног пензијског фонда. 

На начин како је Наручилац прописао понуђачи су ускраћени за информацију коју цену 

уписују у Образац понуде. Чланом 61. Ставом 1.ЗЈН прописана је обавеза понуђача да 

саставе конкурсну документацију на начин да понуђачи могу да припреме прихватљиву 

понуду. Чланом 84.ЗЈН прописано је да критеријуми морају омогућити накнадну 

објективну проверу оцењивања понуда 
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ОДГОВОР бр. 1: 

 

Понуђач  ће у Обрасцу понуде навести укупну вредност понуде у динарима коју ће 

формирати на бази: оквирног износа добровољног пензијског доприноса који Наручилац 

уплаћује у добровољни пензијски фонд по запосленом у висини од 4.026,00 динара, броја 

запослених 652 и периодa од најдуже 8 месеци. 

 

Наведено значи да се укупна вредност понуде израчунава на следећи начин: 

 

4.026,00 (динара) х 652 (запослених) х 8 (месеци) 

 

Наведена вредност би у том смислу требало да буде једнака у понудама свих понуђача.  

 

Имајући у виду наведено, одлука о додели уговора биће донета применом критеријума 

„Најнижа понуђена цена“ у смислу најниже накнаде приликом уплате пензијског 

доприноса. 

 

У вези са првим ставом овог одговора, Наручилац ће извршити одговарајућу измену 

конкурсне докуметнације. 

 

ПИТАЊЕ бр. 2: 

 

Постоји неслагање између стр.7,20 (образац понуде) и 21 (образац структуре цене) 

конкурсне документације и то у следећем:  

На страни 7 јасно стоји да понуђач у Обрасцу понуде треба да наведе вредност понуде у 

динарима коју ће формирати на бази: износа добровољног пензијског доприноса који 

Наручилац уплаћује у добровољни пензијски фонд по запосленом до висине 

неопорезивог износа и који тренутно износи  5.757,00 динара. Неслагање је у томе што 

се у обрасцу структуре цене наводи тотално други податак о износу појединачне уплате 

– 4.026 динара и да се у складу са тим износом треба обрачунати износ накнаде приликом 

уплате пезијског доприноса. На овај начин понуђачи не могу да припреме понуду за коју 

са сигурношћу могу да тврде да је сачињена у складу са конкурсном документацијом и 

да је прихватљива са аспекта Закона о јавним набавкама. 

 

 

ОДГОВОР бр. 2: 

 

Наручилац ће извршити измену првог и трећег става тачке 12. Упутства понуђачима како 

да сачине понуду у смислу навођења оквирног износа од 4.026,00 динара, а не 

неопорезивог износа од 5.757,00 динара. 

 

ПИТАЊЕ бр. 3: 

 

Наручилац је у конкурсној документацији на страни 21/34 прописао Образац структуре 

цене.  
Пензијски допринос по запосленом – члану добровољног пензијског фонда 4.026 динара. 

Накнада приликом уплате пензијског доприноса (по појединачној уплати)______% 
Накнада за управљање фондом_____% 
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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____%. 

 

Наручилац је прописао да накнаду приликом уплате пензијског доприноса у Обрасцу 

структуре цене изразити у % по појединачној уплати пензијског доприноса до висине 

неопорезивог износа, који тренутно износи 5.757,00 динара. 

Накнаду за управљање фондом у Обрасцу структуре цене изразити у %. 

Накнада за пренос рачуна члана плана – накнада за трошкове преноса рачуна у фонд 

којим управља друго друштво за управљање фондом се наплаћује у износу стварних 

трошкова преноса.  

Ако понуђачи у делу накнада приликом уплате пензијског доприноса и накнада за 

управљање фондовима упишу 0% а за накнаду за пренос рачуна члана плана-накнада за 

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

у износу остварених трошкова преноса понуди без накнаде, обесмислиће инситут 

уговора о јавној набавци који је теретан уговор и добиће карактер доброчиног правног 

посла, који није регулисан законом о јавним набавкама.  

Као накнаду приликом уплате пензијског доприноса сходно члану 9 модела уговора 

сноси ораганизатор плана, односно Наручилац, Наручилац је био дужан да у конкурсној 

документацији пропише минимално и максимално прихватљив проценат наплате 

прихватљив за њега. 

Накнаду за управљање фондом и накнаду за пренос рачуна члана плана-накнада за 

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

износу стварних трошкова преноса, сходно члану 9 модела уговора сносе чланови плана, 

што је Наручилац требао да има у виду и да у конкурсној документацији пропише 

минимално и максимално прихватљив проценат накнаде за управљање фондом и износ 

да накнаду за пренос рачуна, тако да накнаде буду повољне за чланове плана-запослене. 

Одлуку о начину обрачуна наканада друштва за управљање добровољним пензијским 

фондом уређен је начин обрачуна накнаде друштва за управљање добровољним 

пензијским фондом. Наручилац у поступку израде конкурсне документације није имао у 

виду напред наведену одлуку која регулише начине и лимите обрачуна накнаде.  

Један од одлучујућих фактора при избору фонда треба да буде висина накнада коју плаћа 

наручилац и запослени за услуге друштва за управљање. 

На начин како је наручилац прописао нејасно је која цена је параметар за примену 

критеријума ,,најнижа понуђена цена,,. Образац структуре цена није у логичкој вези са 

Обрасцем понуде. Подаци које даје понуђач у Обрасцу структуре цена не могу бити 

објективни показатељи избора најповољнијег понуђача. Из свега напред изнетог молимо 

Наручиоца да измени конкурсну документацију тако да буде јасна и прецизна у делу 

података који су саставни део понуде и од којих зависи реализација уговора. 

 

ОДГОВОР бр. 3: 

 

Наручилац ће извршити измену првог и трећег става тачке 12. Упутства понуђачима како 

да сачине понуду у смислу навођења оквирног износа од 4.026,00 динара, а не 

неопорезивог износа од 5.757,00 динара. 

 

Накнаде друштва за управљање су уређене чланом 23. Закона о добровољним пензијским 

фондовима („Сл. гласник РС“ бр. 85/05 и 31/11). 

 



 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА    

Масарикова 17 
  Нови Сад  

 

 

 

 Страна 4 од 8  

 

Ставом 8. истог члана Закона одређено је да  Народна банка Србије ближе уређује начин 

обрачуна накнада. 

 

С тим у вези, донета је Одлука о начину обрачуна накнада друштва за управљање 

добровољним пензијским фондом („Сл. гласник РС“ бр. 60/11 и 77/17) која ближе уређује 

ове накнаде. 

 

Друштва за управљање добровољним пензијским фондом су дужна да у свом пословању, 

па и у овом поступку јавне набавке, поступају у складу са одредбама  Закона о 

добровољним пензијским фондовима, одредбама Одлуке о начину обрачуна накнада 

друштва за управљање добровољним пензијским фондом, као и осталим релевантим 

подзаконским прописима, те да имају своје правилнике о тарифама о којима 

обавештавају Народну банку Србије. 

 

Понуђач ће у Обрасцу понуде навести укупну вредност понуде у динарима коју ће 

формирати на бази: износа добровољног пензијског доприноса који Наручилац уплаћује 

у добровољни пензијски фонд по запосленом до висине неопорезивог износа и који 

тренутно износи 4.026,00 динара, броја запослених 652 и периодa од 8 месеци. 

 

Понуђач ће у Обрасцу структуре цене навести податаке о накнадама друштва за 

управљање добровољним пензијским фондом. 

 

Имајући у виду специфичност услуга за које се спроводи предметни поступак јавне 

набавке немогуће је изразити цену у економском смислу. С тим у вези, одлука о додели 

уговора биће донета применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ у смислу најниже 

накнаде приликом уплате пензијског доприноса. 

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку накнаду приликом уплате 

пензијског доприноса која је и најнижа, Наручилац ће изабрати понуду понуђача који је 

понудио нижу накнаду за управљање фондом. Уколико је и ова накнада иста, Наручилац 

ће доделити уговор понуђачу који је понудио нижу накнаду за пренос рачуна члана 

плана. 

 

У вези са наведеним, Наручилац ће извршити одговарајућу измену конкурсне 

докуметнације. 

 

На крају, могућност навођења цене од 0 динара и други облици гратиса су прихваћени 

решењима Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

ПИТАЊЕ бр. 4: 

 

Понуђач мора испуњавати следеће додатне услове за учешће у предметном 

поступку јавне набавке: 

 

1) Неопходан пословни капацитет: 

 

a) Понуђач у периоду дванаест месеци до дана подношења понуда има неопходну 

профитабилност и то: најмање 6% годишњу стопу приноса фонда који је предмет понуде, 
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обрачунату на основу последње објављене вредности инвестицоне јединице на сајту НБС 

до дана подношења понуда, рачунајући  према следећој формули: 

Ra  = (A/B) – 1 
Ra- стопа приноса фонда за последњих дванаест месеци 

A-вредност последње објављене јединице на сајту Народне банке Србије до дана 

подношења понуда 

B-вредност инвестиционе јединице првог дана периода од дванаест месеци у 

односу на дан подношења понуда  

 

Доказ:  

обрачун приноса применом наведене формуле уз одштампану последњу објављену 

вредност инвестиционе јединице са сајта Народне банке Србије до дана подношења 

понуда и уз одштампану последњу објављену вредност инвестиционе јединице са сајта 

Народне банке Србије првог дана периода од дванаест за који се рачуна принос. 

 

б) 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: 

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. 

 

Наручилац је пословним капацитетом ограничио конкуренцију и предност дао једном 

понуђачу. Услов да 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, може да испуни само један понуђач. Напред наведено доказују 

следећи подаци јавно доступни на сајту НБС: 

 

Назив 21.06.2018. 

GENERALI BASIC 9,29 % 

DDOR-GARANT EKVILIBRIO 8,24 % 

RAIFFEISEN FUTURE 9,80 % 
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DUNAV 8,31 % 

GENERALI INDEX 5,07 % 

DDOR GARANT ŠTEDNJA 10,77 % 

RAIFFEISEN EUR FUTURE 3,07 % 

 

 

Назив 31.12.2017. 

GENERALI BASIC 9,43 % 

DDOR-GARANT EKVILIBRIO 8,29 % 

RAIFFEISEN FUTURE 9,98 % 

DUNAV 8,54 % 

GENERALI INDEX 5,02 % 

DDOR GARANT ŠTEDNJA 10,89 % 

RAIFFEISEN EUR FUTURE 3,03 % 

 

Увидом у јавно доступне податке објављење на сајту НБС може се утврдити да од дана 

оснивања само један понуђач (DDOR GARANT ŠTEDNJA) има профитабилност најмање 

10,50% стопу приноса фонда, што има за последицу елиминисање конкуренције. Наред 

су наведени подаци за 2018. И 2017. Годину али од дана оснивања само једно друштво 

има профитабилност изнад 10,50%. 

Члан 10 ЗЈН прописано је ,, Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући 

што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију а 

посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне 

набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем 

дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума.,, 

Члан 12 ЗЈН прописано је ,,Наручилац је дужан да у свим фазама поступка јавне набавке 

обезбеди једнак положај свим понуђачима. Наручилац не може да одрећује услове који 

би значили националну, територијалну, примену или личну дискриминацију међу 

понуђачима, нити дискриминацију која би произилазила из класификације делатности 

коју обавља понуђач.,, 

Чланом 76 став 6 ЗЈН прописано је ,,Наручилац одређује услове у поступку јавне набавке 

тако да ти услови не дискриминишу понуђача и да су у логичкој вези са предметном 

јавне набавке. 

Из свега напред изнетог може се утврдити да додатни услов није у логичкој вези са 

предметом јавне набавке и не обезбеђује конкуренцију јер понуду може да поднесе само 

један понуђач, док су неоправданим услов дискриминисани остали понуђачи који могу 

у складу са одредбама уговора да реализују јавну набавку. МОлимо Наручиоца да измени 

конкурсну документацију тако да ће услов дау 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, избрише из конкурсне документације у циљу 

обезбеђења конкуренције. 
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ОДГОВОР бр. 4: 

 

Приликом дефинисања неоходног пословног капацитета под тачком б) Наручилац се 

руководио следећим: 

- Приватне пензије имају карактер дугорочне штедње па је принос од оснивања 

најбољи показатељ континуираног квалитетног управљања средствима 

приватних пензионих фондова и 

- Имајући у виду да је у периоду од 2007-2017 године инфлација у Србији мерена 

просечном стопом раста потрошачих цена износила 6%, дефинисана је 

минимална очекивана стопа приноса пензијских фондова од 10,5% како би 

корисници услуге ( запослени) остварили најмање реалан принос од 4,5% (принос 

фонда умањен за просечну стопу инфлације) 

 

Доказ неопходног капацитета је обрачун приноса за последњу објављену вредност 

инвестиционе јединице са сајта НБС на дан подношења понуде. Како се ради о 

будућој вредности приноса који је промењива категорија и подложна флуктуацијама 

у зависности пре свега од кретања цена хартија од вредности, овај услов је у овом 

моменту непозната категорија. 

 

Од дана објаве конкурсне документације уочен је раст вредности инвестиционих 

јединица појединих фондова, који је у једном дану износио и скоро 1,5% док се 

максимални годишњи принос у претходном периоду кретао и око 19%, на основу чега 

је закључено да је дефинисани пословни капацитет реалан и конкурентан. Наручилац 

остаје при захтевима из измењене конкурсне документације у погледу захтеваног 

пословног капацитета. 

 

 

ПИТАЊЕ бр. 5: 

 

У моделу уговора о пензијском плану који је саставни део конкурсне документације, 

члан 21 Уговора није у складу са Законом о добровољним пензијским фондовима и 

пензијским плановима, као ни са Правилником о условима, начину и постпку 

организовања и функционисања пензијских планова (Сл.Гласник РС“ бр.48/2011) по 

питању отказног рока чија је минимална дужина јасно унапред прописана ( 

под)законским актима. 

 

ОДГОВОР бр. 5: 

 

Наручилац ће извршити измену у делу члана 21. став 1. Модела уговора. 

 

ПИТАЊЕ бр. 6: 

 

Резервни критеријум је дефинисан у виду ,,жреба,,. Са аспекта садржине конкретне јавне 

набавке Наручилац нелогично као резервни критеријум определио ,,жреб,, јер овај 

критеријум никако не говори о квалитету појединачних понуда за конкретан поступак 

јавне набавке, нити је у вези са извршењем конкретног уговора о јавној набавци, па стога 

не постоји ни логично оправдање да исти буде одређен као критеријум на основу којег 
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ће Наручилац донети одлуку о додели уговора у ситуацији када постоје две или више 

понуда са истом понуђеном ценом. 

 

ОДГОВОР бр. 6: 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ 

у смислу најниже накнаде приликом уплате пензијског доприноса. 

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку накнаду приликом уплате 

пензијског доприноса која је и најнижа, Наручилац ће изабрати понуду понуђача који је 

понудио нижу накнаду за управљање фондом. Уколико је и ова накнада иста, Наручилац 

ће доделити уговор понуђачу који је понудио нижу накнаду за пренос рачуна члана 

плана. 

 

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаке све три накнаде, Наручилац ће 

уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.  

 

У вези са наведеним, Наручилац ће извршити одговарајућу измену конкурсне 

докуметнације. 

 

Чланом 2. став 1. тачка 5. подтачка (2) Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( 

„Сл. гласник РС“ бр. 85/15) одређено је следеће: 

 

Конкурсна документација сходно природи предмета набавке у отвореном поступку 

садржи:  

5) критеријуме за доделу уговора:  

 (2) елементе критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 

једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом;  

 

У складу са наведеним Наручилац је поред резервних критеријума одредио и начин на 

основу ког ће извршити доделу уговора у случају када постоје једнаке понуде. 

 

Примена жреба као начина за доделу уговора у случају једнаких понуда је предвиђена у 

моделима конкурсних документација Управе за јавне набавке и потврђена решењима 

Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

БР. 27/18-С                                 

 

 

 

                                                                                          


