
 

 

Назив и адреса наручиоца:Институт за низијско шумарство и животну средину 

Врста наручиоца: Просвета и наука 

Интернет страница наручиоца: www.ilfe.org 

Редни број јавне набавке у плану набавки: 1.2.2 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

у поступку јавне набавке мале вредности 

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности, број: 149/2019-1 

Опис предмета набавке: Уплата добровољног пензијског доприноса у добровољни 

пензијски фонд за запослене“  ОРН: 66500000, 6651000 

Процењена вредност јавне набавке: 2.340.000 (без ПДВ-а). 

Уговорена вредност јавне набавке: 2.340.000 (са ПДВ)  

Критеријум за доделу уговора: Елементи критеријума за избор економски најповољније 

понуде: 

Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда 

Елементи критеријума за избор економски најповољније понуде: 

 

 Опис Максимално могући број 

поена 

1.Профитабилност 

a) Профитабилност – стопа 

приноса фонда у претходној 

години 

25 поена 

b) Профитабилност – годишња 

стопа приноса фонда од 

почетка његовог пословања 

25 поена 

2.Сигурност 

a) Структура имовине 

добровољног пензијског 

фонда по валутама 

25 поена 

b) Структура имовине 

добровољног пензијског 

фонда по класама активе 

25 поена 

Укупно                100 

 

1. Профитабилност- стопа приноса добровољног пензијског фонда 

 



 

 

a) Стопа приноса фонда у претходној години, од 01.01.2018.године до 

31.12.2018.године, изражена у % 

Принос у % Број поена 

0% - 2,00% 5 

2,01%-3,00% 10 

3,01%-4,00% 15 

4,01%-5,00% 20 

Више од 5,00% 25 

 

b) Годишња стопа приноса фонда од почетка његовог пословања до 

31.12.2018.године, изражено у % 

 

Принос у % Број поена 

0% - 4,00% 5 

4,01%-6,00% 10 

6,01%-8,00% 15 

8,01%-10,00% 20 

Више од 10,00% 25 

 

Максималан број поена по критеријуму профитабилности је 50 

 

2. Сигурност имовине добровољног пензијског фонда 

 

a) Структура имовине добровољног пензијског фонда по валутама 

Валутна структура имовине фонда одређује се као удео имовине која је инвестирана у 

РСД у укупној нето имовини фонда на дан 31.12.2018.године према подацима из 

статистичког анекса објављеног на сајту НБС-а. 

Учешће имовине инвестиране у РСД у 

укупној нето имовини фонда 

Број поена 

Мање од 70% 5 



 

 

70,01%-80,00% 10 

80,01%-90,00% 15 

90,01%-95,00% 20 

Више од 95% 25 

 

b) Структура имовине добровољног пензијског фонда по класама активе 

Структура имовине добровољног пензијског фонда по класама активе се приказује као 

однос збира улагања активе у одређене хартије од вредности и нето имовине фонда. 

  

Ризичне ХоВ (процентуално учешће у 

нето имовини фонда) 

Број поена 

Мање од 1% 25 

1,01%-2,00% 15 

Више од 2% 5 

 

 

Максималан број поена по критеријуму сигурности је 50 

 

                         
Елементи        

                         
критеријума 

      Назив 

      понуђача 

Профитабилност 

– стопа приноса 

фонда у 

претходној 

години 

Профитабилност 

– годишња стопа 

приноса фонда 

од почетка 

његовог 

пословања 

Структура 

имовине 

добровољног 

пензијског 

фонда по 

валутама 

Структура 

имовине 

добровољног 

пензијског 

фонда по 

класама 

активе 

1. DDOR –

GARANT, 

Маршала 

Бирјузова 3-5, 

11000 

Београд 

 

6,55 

 

10,46% 

 

100% 

 

0% 

БРОЈ ПОЕНА 25 25 25 25 

УКУПНО 100 поена 



 

 

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:  НЕ 

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а): 2.340.000,00 динара  

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом): 2.340.000,00 динара  

 

Број примљених понуда: 1 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.340.000 динара 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 2.340.000 динара 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  -------------------------- 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 149/6 од 31.05.2019 године 

Датум закључења уговора: 23.04.2018. године 

Основни подаци о добављачу: DDOR –GARANT, Маршала Бирјузова 3-5, 11000 

Београд, МБ: 20230240, ПИБ:104746708 

Напомена: Дана 03.07.2019 године уручено је Решење о давању сагласности на 

Уговор о пензијском плану број: 70000214 који је закључен 31.05.2019 године од 

стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

број:181-01-00094/2019-07 од 21.06.2019. године 

Период важења уговора: Годину дана од прибављене сагласности 

Околности које представљају основ за измену уговора:  

__________________________________ 

Лице за контакт: Александра Новчић и Фрања Николин, e-mail:ilfe@uns.ac.rs 

 


