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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- даље: Закон о јавним набавкама) 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. У Моделу Уговора о пружању услуга саветовања је наведено у ставу 4., члана 7 је
наведено „Обавезе Наручиоца које доспевају у наредној буџетској години биће
реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу за ту намену бити
одобрена у наредној буџетској години” – молимо за појашњење овог члана јер није
јасно шта то значи за наплату уговорене цене и зашто она зависи од одобрених
средстава. Претпоставка је да су средства за наведени ангажман одобрена пре
потписивања Уговора. Наш предлог је да се тај став изостави.
2. У делу VI Упутство понуђачима како да сачине понуду тачка 1. је наведено да се
понуда подноси на српском и преводом на енглески језик – молимо за појашњење
да ли то значи да се Обрасци достављају и на енглеском језику и ако да молимо да
нам их доставите или се наведен захтев односи само на понуду у формату коју
понуђач припрема која је саставни део свеукупне понуде али није захтевани
Образац
3. Молимо Вас за информацију колико изложености (број изложености/клијената)
чини 50% и 75% нето изложености (билансне и ванбилансне) одвојено за Фонд
одвојено за Агенцију

ОДГОВОРИ:
1. Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину
прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе
расхода, захтевају плаћање у више година („Службени гласник РС”, бр. 21/2014), у
члану 7. став 2. прописано је да модел уговора који се закључује на 12 месеци и
краће, као обавезан елемент конкурсне документације која се припрема у поступку
јавне набавке, мора да садржи одредбу да ће обавезе које доспевају у наредној

буџетској години бити реализоване највише до износа средстава која ће
наручиоцу за ту намену бити одобрена у тој, наредној, буџетској години.
Предметна средства су обезбеђена.
2. Поводом Вашег питања у вези потребе превођења Обрасца понуде на енглески
језик, обавештавамо Вас да исте није потребно преводити, већ се наведени захтев
односи само на понуду у формату коју понуђач припрема, која је саставни део
свеукупне понуде, а која се не доставља кроз захтевани Образац.
3. У поглављу III Техничке карактеристике (спецификација) и опис услуга, одељак В
тачка 3. Конкурсне документације прецизно је наведено да ће изабрани понуђач
прегледати не мање од 75 процената свих билансних и ванбилансних бруто и
нето изложености, којом приликом минимум по 50 највећих добрих
изложености, изложености под надзором и проблематичних изложености, а
изложености према повезаним дужницима које премашују пет процената
капитала Фонда и Агенције биће подложне индивидуалним, тј. посебним
анализама. Остале изложености би требало да формирају популацију за
статистички значајан узорак који ће бити прегледан применом техника узорковања
које су у складу са најбољом међународном праксом (посебно Међународним
стандардима ревизије). Истакли бисмо да наручилац очекује да ће у извештају, који
ће израдити изабрани консултант, добити одговор, између осталог, и на предметно
питање.

НАПОМЕНА: У складу са одредбама члана 63. Закона о јавним набавкама ови одговори
на постављена питања представљају појашњење Конкурсне докумнетације 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 саствани део.
Ово појашњење се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

У Београду, 21. 11. 2016. године
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