
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у отвореном поступку јавне набавке са циљем закључења 

оквирног споразума, чији је предмет набавка консултантских услуга анализе пословања 

и управљања јавним предузећима, ОС ЈН 1/2019, заинтересовано лице је дана 3. јуна 

2019. године, доставило следеће питање: 

 

„Postovani,  

Obracamo Vam se povodom pojasnjenja konkursne dokumentacije broj JN OS 

1/2019 – Nabavka konsultantskih usluga analize poslovanja i upravljanja javnim 

preduzecima.  

1. Da li je poznato koliko ce kompanija odnosno javnih preduzeca biti predmet 

analize?  

2. Da li se dodatni uslov poslovnog kapaciteta 1.1. dokazuje referencom samo 

jednog referentnog narucioca ili je moguce dokazati ispunjenost ovog uslova dostavljanjem 

referenci vise narucilaca koje u ukupnom zbiru ispunjavaju trazenu vrednost od 

24.000.000,00 dinara?  

3. Da li se za ispunjenost dodatnog uslova poslovnog kapaciteta 1.2. prihvataju 

potvrde referentnih narucilaca za due diligence i independent business review samo od strane 

velikih pravnih lica ili se to odnosi samo na usluge restrukturiranja poslovanja? ” 

 

О д г о в о р 

У складу са чланом 54. став 13. Закона о јавним набавкама Комисија за јавну 

набавку даје следећи одговор: 

1. Имајући у виду све особености предметне јавне набавке истичемо да није 

могуће у овом моменту унапред дефинисати тачан број јавних предузећа на које се 

односи предметна услуга. Стратешки циљ Владе Републике Србије и Министарства 

финансија између осталог је и свеобухватна реформа јавног сектора тако да ће у 

наредном периоду, у зависности од приоритета, бити познати ближи детаљи, тј. 

конкретне активности о правцима кретања реформе. У сваком случају, понуђачи који 

буду били обухваћени правним режимом Оквирног споразума имаће благовремено све 

потребне информације, и то у фази поновног отварања конкуренције међу правним 

субјектима - потписницима Оквирног споразума, на начин предвиђен конкурсном 

документацијом.  

2. Дозвољено је да се наведени услов доказује тако што ће се доставити 

једна или више референци, ако је испуњен кумулативно постављенв захтев, према коме 
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је потребно да су услуге пружене у уговореном року, обиму и квалитету, при чему је 

њихова укупна вредност минимално 24.000.000,00 динара без припадајућег износа 

пореза.  

3. Из начина на који је постављен предметни услов произилази да је 

потребно да су наведене услуге пружане код великих правних лица у смислу 

позитивних прописа Републике Србије, и то без обзира да ли се ради о пословима 

Детаљне пореске и финансијске анализе пословања предузећа са сврхом повећања 

транспарентности откривањем информација битних за успешно пословање (due 

diligence) и/или Независних анализа пословања (Independent business review) и/или 

Реструктурирања пословања великих правних лица. 

 

НАПОМЕНА 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама горе наведени одговори 

сматрају се саставним делом конкурсне документације за јавну набавку набавку услуга, 

чији је предмет набавка консултантских услуга анализе пословања и управљања јавним 

предузећима, ОС ЈН 1/2019, те самим тим постају њен саставни део. 

 

У Београду, дана 6. јуна 2019. године 

 

 

              Комисија за јавну набавку 

 

 

 

 

 
 


