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У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) у отвореном поступку јавне набавке услуга – избор саветника 
за пружање услуга саветовања у пословању и управљању Фондом за развој 
Републике Србије и Агенцијом за осигурање и финансирање извоза, ЈН број 
5/2016, достављено је следеће питање, односно захтев за појашњење: 

ПИТАЊА: 

1. „На страни 13. конкурсне документације, у оквиру подтачке 2. 1) (2) наведено је 
да најмање два виша запослена морају поседовати националну ревизорску 
лиценцу, молимо вас за појашњење да ли се под тим мисли на само на српску 
ревизорску лиценцу.“ 

2. „Такође, наведно је да најмање један виши запослени мора, поред услова 
наведених у подтачкама (1) до (3) ове тачке, бити партнер стално запослен у 
канцеларији мреже фирми којој понуђач припада и чије се седиште налази на 
територији Европске Уније. Молимо вас за појашњење на које подтачке (1) до 
(3) се мисли с обзиром да су услови за више запослене наведени под тачкама (а) 
до (г),“ 

3. „Молимо за појашњење да ли је довољно да само два виша запослена буду 
партнери уколико један од њих испуњава све услове од (а) до (г) и при томе је 
запослен у канцеларији чије седиште се налази у Европској Унији.” 

 
ОДГОВОР: 

1. На страни 13. конкурсне документације, у оквиру подтачке 2. 1) (2) под појмом 
„национална ревизорска лиценца“ мисли се на српску ревизорску лиценцу. 

2. На страни 13. конкурсне документације, у оквиру подтачке 2. 1) (2) у делу у 
коме је наведено да најмање један виши запослени мора, поред услова 
наведених у под тачкама (1) до (3) ове тачке да буде и партнер стално запослен 
у канцеларији мреже фирми којој понуђач припада и чије се седиште налази на 
територији Европске Уније мисли се на подтачке од (а) до (г). 

3. Најмање два виша запослена морају да испуњавају све тражене услове 
наведене у подтачкама од (а) до (г), а при том најмање један од њих мора поред 
услова наведених у подтачкама од (а) до (г) бити партнер стално запослен у 
канцеларији мреже фирми којој понуђач припада и чије се седиште налази 



на територији Европске Уније, у складу са захтевима из Конкурсне 
документације. 

 

 

НАПОМЕНА: У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама ови 
одговори на постављена питања представљају појашњење Конкурсне документације за 
избор саветника за пружање услуга саветовања у пословању и управљању Фондом за 
развој Републике Србије и Агенцијом за осигурање и финансирање извоза, ЈН број 
5/2016 и постају њен састaвни део. 

 

 

   


