
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

МАШИНСКИ 

ФАКУЛТЕТ  

 
UNIVERSITY OF NIS 

MECHANICAL 

ENGINEERING 

FACULTY 

 

Република Србија: 
18000 Ниш 

ул. Александра Медведева 14 

 
Декан: +381 18 588-255 

Информациони систем: +381 18 588-229 

Жиро рачун. 840-1745666-63 

ПИБ 100662813 

web: www.masfak.ni.ac.yu 
e-mail: info@masfak.ni.ac.yu 

Институт: +381 18 588-199 
Правна служба:+381 18 588-233 

Факс: +381 18 588-244 
Тел: +381 18 588-180 

 

Број: 612-5-4-4/20 

Датум: 22.01.2020. 
 

 

Предмет: Додатне информације и појашњења конкурсне документације 

ЈН 4-1 

 
 Дана 22.01.2020.године примљен је захтев за појашњењем конкурсне 

документације ЈН бр 5-4 следећег садржаја: 

„ 
Poštovani, 
  
Ovim  putem obradamo Vam se sa zahtevom za dodatnim informacijama I pojašnjenjem konkursne 
dokumentacije za javnu nabavku usluga “Uplata dobrovoljnog penzijskog doprinosa u dobrovoljni 
penzijski fond za zaposlene” broj 5-4, koja je objavljena na Portalu javnih nabavki dana 20.01.2020. 
godine. 
  
Naime, na stranama 13. i 14. Konkursne dokumentacije, u okviru kriterijuma za izbor najpovoljnijeg 
ponuđača, naveden je Kriterijum efikasnosti – broj članova dobrovoljnog penzijskog fonda, koji se 
posmatra kao: 
  
1.            broj članova dobrovoljnog penzijskog fonda – aktivnih korisnika po fondovima i 
2.            broj članova dobrovoljnog penzijskog fonda – ukupno korisnika po fondovima. 
  
Dati kriterijum koncipiran je tako da se posmatra broj članova dobrovoljnog penzijskog fonda sa stanjem 
na dan 31.12.2019. godine prema Statističkom aneksu koji objavljuje Narodna banka Srbije, i u skladu sa 
tim se, na strani  16. Konkursne dokumentacije, navodi da se uz obrazac ponude, kao dokaz za 
predmetni kriterijum, dostavlja Izjava odgovornog lica uz priloženi deo iz Statističkog aneksa poslednje 
objavljenog na sajtu Narodne banke Srbije. 
  
U vezi sa svime napred navedenim, želimo da istaknemo sledede. Narodna banka Srbije objavljuje 
Statistički aneks na kvartalnom nivou (dakle, 4 puta godišnje). Na zvaničnoj internet prezentaciji 
Narodne banke Srbije, na dan slanja ovog zahteva za davanje objašnjenja, poslednji Statistički aneks 
koji je objavljen jeste Statistički aneks za tredi kvartal 2019. godine, odnosno podaci sa stanjem na dan 
30.09.2019. godine. 
  
Imajudi u vidu ovu činjenicu, svi zainteresovani ponuđači u predmetnoj javnoj nabavci, objektivno nisu 
u mogudnosti da dostave prilog iz Statističkog aneksa sa stanjem na dan 31.12.2019. godine. 
  
U skladu sa napred iznetim naše pitanje je da li je mogude da ponuđači, kao dokaz ispunjenosti 
kriterijuma efikasnosti, podnesu izvod iz Statističkog aneksa NBS za tredi kvartal 2019.godine sa 
stanjem na dan 30.09.2019.godine? 

.  “ 
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 У вези са тим, поступајући по чл. 63. Став 3. Закона о јавним набавкама (Сл. 

гласник РС, број 124/2012, Комисија за предметну јавну набавку даје следећи    

 

 

ОДГОВОР 

 
 

          Комисија ће уважити доставу извода из статистичког анекса НБС за трећи квартал 

2019. год, са стањем на дан 30.09.2019. као доказ испуњености критеријума ефикасности. 

 

         

 Срдачан поздрав,  

 Комисија за јавну набавку 5-4 

 


