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ПИТАЊЕ 1: 
Да ли постоји могућност и на који начин потенцијални понуђач може стећи 
референцу (Додатни услов у делу III-1, тачка 1, подтачка 1) Конкурсне 
документације) за предметни посао уколико није добио Уговор по некој од јавних 
набавки које је расписао Републички фонд ПИО? Напомињмео да и у случају када 
Послодавци због хитности сами финансирају израду стручне анализе и записника 
Републички фонд ПИО захтева да Израду Стручне анализе и записника изврши 
правно лице које је у предходне три године обављало те послове. Молимо Вас да 
конкретно одговорите да ли је могуће да предметну референцу стекне понуђач 
који до сада није добијао послове у предходним Јавним набавкама које је 
расписивао Републички фонд ПИО, а тичу се послова из области стажа осигурања 
који се рачуна са увећаним трајањем? 
  
Да ли овако дефинисан услов значи да нико и никада неће моћи да стекне 
референцу, сем оних који су у предходне три године добијали послове на јавним 
набавкама које је расписивао Републички фонд ПИО а тичу се послова из области 
стажа осигурања који се рачуна са увећаним трајањем? (Очекујемо конкретан 
одговор, јер би одговор који није конкретан представљао избегавање и 
одуговлачење). 
Oдговор: 
 
ОДГОВОР 1: 
 

Конкурсном документацијом је одређено да је потребно да понуђач има најмање 
један (1) урађен посао из области стажа осигурања који се рачуна са увећаним 
трајањем, у последње три године, рачунајући од дана објављивања позива за 
подношење понуда. Под урађеним пословима се подразумевају: израда стручне 
документације у поступку утврђивања и ревизије радних места на којима се стаж 
осигурања рачуна са увећаним трајањем и (или) израда стручне анализе и 
записника о радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем код послодавца. Потребно је да је стручна документација била израђена 
у складу са Методологијом и да је разматрана од стране Комисије за утврђивање и 



ревизију радних места на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 
и да је та документација релевантна за давање мишљења наведене Комисије, као 
и да је на стручну анализу дата сагласност (да је прихваћена) од стране 
представника Фонда и да су записници о радним местима на којима се стаж 
осигурања рачуна са увећаним трајањем потписани од стране представника Фонда 
– доказује се достављањем референтне листе са одрађеним пословима у последње 
три године, рачунајући од дана објављивања позива за достављање понуда, и 
потврдама референтног наручиоца. 
 
Већ је у ранијим поступцима предочено, што и сада указујемо, да је за квалитетно 
извршавање послова по поднетим захтевима послодаваца за сачињавање 
записника о радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем, потребно да буду испуњени напред наведени, потребни услови, 
самостално или заједнички, па сматрамо да је на тај начин могуће стећи референцу. 
 
У ранијим поступцима је предочено, што и сада указујемо, да независно од 
поступака јавних набавки код Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање, сваки понуђач има и имао је могућности да под истим условима 
учествује, самостално или заједнички, у поступку израде стручне анализе и 
записника о радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем, у ситуацијама када послодавци који су подносиоци захтева, сами 
финансирају израду стручне анализе и записника о радним местима на којима се 
стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, односно да учествује, самостално 
или заједнички, у другим поступцима из домена послова стажа осигурања који се 
рачуна са увећаним трајањем када трошкове израде стручне документације 
финансирају послодавци који су подносиоци захтева, као и да те стручне 
документације, стручне анализе и записнике о радним местима на којима се стаж 
осигурања рачуна са увећаним трајањем искористи као референце у поступцима 
јавних набавки из домена послова стажа осигурања који се рачуна са увећаним 
трајањем код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Из 
наведеног проистиче и јасно је да је могуће да референцу стекне понуђач који до 
сада није добијао послове у предходним јавним набавкама из области стажа 
осигурања који се рачуна са увећаним трајањем.  
Напред наведени, најминималнији могући услови, постављени су у складу са 
Законом о јавним набавкама, Законом о пензијском и инвалидском осигурању и 
Правилником о радним местима, односно пословима на којима се стаж осигурања 
рачуна са увећаним трајањем, у складу са потребама Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање, потребама, правима и интересима осигураника, 
послодаваца подносиоца захтева и корисника права из пензијског и инвалидског 
осигурања,  а Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање није у позицији 

да утиче  на тржишне околности у погледу стицања референце, имајући у виду 
напред наведено.  
 
 



ПИТАЊЕ 2: 
Колика је процењена вредност предметне јавне набавке? 
 
 
ОДГОВОР 2: 
Процењена вредност јавне набавке је 8.461.376,00 динара без ПДВ 


