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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. На страни 17. конкурсне документације наведено је да се доставља копија понуде на
енглеском језику, а у појашњењу објављеном 21. новембра наведено је да се превод
односи само на понуду у формату коју понуђач припрема, која је саставни део
свеукупне понуде и која се не доставља кроз захтевани образац. Молимо Вас за
појашњење шта треба да садржи таква понуда која се доставља и на енглеском језику с
обзиром да то није назначено у документацији као и да није наведена као обавезни део
целокупне понуде у подтачкама 1) до 12) тачке 2. на истој страни конкурсне
документације.
2. Да ли су као доказ кадровског капацитета прихватљиви други међународни
сертификати осим ACCA и CPA, као што су Institut der Virtschaftsprüfer, Немачка, или
Institute of Chartered Accountants, Аустралија.
3. Уколико је Виши Запослени положио све испите за стицање CPA сертификата али се
није пријавио за чланство и не поседује формалну лиценцу, да ли је то прихватљиво
као доказ о испуњавању кадровског капацитета, уколико се приложи доказ о
положеним испитима?
ОДГОВОРИ:
1. Понуђач подноси понуду на српском језику. На енглеском језику достављају се
копије важеће ревизорске лиценцe издате од стране државе чланице Европске
уније, као и копије тражених међународно признатих сертификата, а које је
понуђач дужан да достави за најмање два Виша Запослена, као доказе за испуњеност
кадровског капацитета, a сходно појашњењу II које је објављено 21. 11. 2016. године и
Конкурсној документацији.
2. Наручилац прихвата професионална звања која су нострификована у Републици
Србији, у складу са Законом о ревизији, односно нострификована од стране Коморе
овлашћених ревизора, те је уз копију сертификата, потребно доставити и решење о
нострификацији професионалног звања.

3. Наручилац неће прихватити Вишег Запосленог који има положене испите, али не
поседује формалну лиценцу.
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 саставни део.
Ово појашњење се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца.

У Београду, 25. 11. 2016. године
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