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У складу са чланом 63. став 1. 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, врши се 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 и Појашњења I (које је објављено 10. 11. 2016. године): 

 

1. Поглавље IV - на страни 13. конкурсне документације, тачка 1) (кадровски капацитет),  

подтачка (2) мења се и гласи: 

„(2) да најмање два Виша Запослена, из претходне подтачке (1), морају испуњавати 

најмање следеће услове: (а) бити партнер, (б) имати најмање дванаест (12) година 

професионалног искуства у ревизијама финансијских извештаја банака, дијагностичким 

студијама и сличним ангажманима, (в) поседовати националну ревизорску лиценцу 

(важећа лиценца издата од стране државе чланице Европске уније или важећа 

лиценца издата у Републици Србији) и међународно признати сертификат (ACCA или 

CPA) и (г) познавати банкарско и финансијско тржиште Србије, а најмање један мора, 

поред услова наведених под (а) до (в) ове подтачке, бити партнер стално запослен у 

канцеларији мреже фирми којој понуђач припада и чије се седиште налази на територији 

Европске Уније;“ 

2. Поглавље V - на страни 15. конкурсне документације, тачка 1), подтачка (1) мења се и 

гласи: 

„(1) списка састава тима који ће бити ангажован на пружању предметних услуга 

саветовања, као и радних биографија предложених чланова тима и достављањем копија: 

националне ревизорске лиценце и Сертификата ACCA (The Association of Chartered 

Certified Accountants) или CPA (Certified Public Accountant) за најмање два Виша 

Запослена.“ 

 

НАПОМЕНА: У прилогу су, са унетим изменама – комплетна, Поглавље IV УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА и Поглавље V  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, стране 13, 14, 15 и 16,  

Конкурсне документације за јавну набавку 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. 

Ове измене обавезно узети у обзир приликом сачињавања понуде. 

 

 



IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА   

 

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то: 

 

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. 

став 1. тачка. 1) Закона); 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона); 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 

1. тачка 4) Закона); 

4) да има важеће Решење Народне банке Србије за вршење ревизије финансијских извештаја 

банака (члан 75. став 1. тачка 5) Закона); 

5) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености 

услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.   

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни учесник у заједничкој понуди, којем 

је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона, и то:  

 

1) Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом, и то: 

 

(1) да има ангажована и доступна, за извршење предметних услуга саветовања, најмање 

три (3) адекватно квалификована лица, запослена на позицијама које су, у складу са 

интерним актом о систематизацији и организацији радних места, дефинисане као виши 

ниво руководећих функција (у даљем тексту: Виши Запослени). Предложени Виши 

Запослени не могу бити измењени без писаног одобрења Наручиоца, а један од њих мора 

бити означен као Руководилац целокупне активности; 

 

(2) да најмање два Виша Запослена, из претходне подтачке (1), морају испуњавати најмање 

следеће услове: (а) бити партнер, (б) имати најмање дванаест (12) година професионалног 

искуства у ревизијама финансијских извештаја банака, дијагностичким студијама и 

сличним ангажманима, (в) поседовати националну ревизорску лиценцу (важећа лиценца 

издата од стране државе чланице Европске уније или важећа лиценца издата у 

Републици Србији) и међународно признати сертификат (ACCA или CPA) и (г) познавати 

банкарско и финансијско тржиште Србије, а најмање један мора, поред услова наведених  

под (а) до (в) ове подтачке, бити партнер стално запослен у канцеларији мреже фирми 

којој понуђач припада и чије се седиште налази на територији Европске Уније; 
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(3) да, поред услова из горњих подтачака (1) и (2), најмање још два (2) лица запослена код 

понуђачa и предложена за извршење предметних услуга саветовања морају имати по 

најмање пет (5) година професионалног искуства у раду у банкарском и финансијском 

сектору Србије; 

(4) да понуђач и његови запослени изабрани за извршење услуга саветовања нису у сукобу 

интереса који их спречава да изврше услуге саветовања. Под непостојањем сукоба 

интереса подразумева се да  понуђач мора бити независан од било ког члана Управног 

одбора, било ког извршног директора или руководиоца Фонда и Агенције, односно да 

виши партнер руководилац, као и било који партнер и запослени, као и њихови непосредни 

рођаци закључно са петим степеном сродства немају никакав лични, финансијски или уско 

пословни однос са Фондом и Агенцијом. 

 

2) Понуђач мора да испуни и друге услове, и то: 

 

(1) да није вршио ревизију поводом пословања Фонда и Агенције за 2013, 2014. и 2015. 

годину; 

(2) да неће Фонду и Агенцији нудити услуге ревизије за 2016. и 2017. годину; 

(3) да неће имати било какав пословни однос са Фондом и/или Агенцијом у периоду од 12 

месеци од дана подношења коначног извештаја Наручиоцу. 
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V  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

1. Доказивање испуњености обавезних услова 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем попуњене Изјаве о испуњености обавезних услова, у складу са чл. 77. став 4. 

Закона, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 

за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона.  

 

Испуњеност услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, понуђач доказује достављањем неоверене 

копије Решења Народне банке Србије да понуђач може вршити ревизију финансијских 

извештаја банке. 

 

Изјава о испуњености услова мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора затражити од понуђача чија је понуда 

оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова. 

Наручилац задржава право да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), сагласно члану 78. став 5. Закона.   

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа уколико наведу интернет страницу на којој су ти подаци доступни. 

 

2. Доказивање испуњености додатних услова 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа, и то: 

 

1) Испуњеност додатног услова који се односи на кадровски капацитет, понуђач доказује 

достављањем: 

 

(1) списка састава тима који ће бити ангажован на пружању предметних услуга саветовања, 

као и радних биографија предложених чланова тима и достављањем копија: националне 

ревизорске лиценце и Сертификата ACCA (The Association of Chartered Certified 

Accountants) или CPA (Certified Public Accountant) за најмање два Виша Запослена; 
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(2) потписаних и печатом оверених изјава понуђача да не постоји сукоб интереса, који би 

спречавао понуђача и његове запослене да изврше услуге саветовања. 

 

2) Испуњеност других услова, понуђач доказује достављањем: 

 

(1) потписане и печатом оверене изјаве да није вршио ревизију пословања Фонда и 

Агенције за 2013, 2014. и 2015. годину; 

(2) потписане и печатом оверене изјаве да неће Фонду и Агенцији нудити услуге ревизије 

за 2016. и 2017. годину; 

(3) потписане и печатом оверене изјаве којом се обавезује на уздржавање од ступања у било 

какав пословни однос са Фондом и/или Агенцијом у периоду од 12 месеци од дана 

подношења коначног извештаја Наручиоцу, како је дефинисано у Одељку III. тачка 2. под 

2) трећа подтачка. 

 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља тражене додатне доказе, 

већ је дужан да сам испуни задати услов. 

 

У случају подношења заједничке понуде, додатне услове чланови групе понуђача испуњавају 

заједно. 

 

Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку, 

наручилац ће одбити његову понуду у смислу члана 106. Закона. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези 

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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