ФОНД ЗА РАЗВОЈ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
- Сектор правних и општих послова Број:
25.09.2015.г.
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,
14/2015) као и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 68/2015), у поступку јавне набавке мале вредности бр.13/2015 –
услуга ревизије, сачињавају се:
Измене и допуне конкурсне документације бр. 02-3705 од 16.09.2015.године
1. Конкурсна документација бр. 02-3705 од 16.09.2015. године за јавну набавку услуга
ревизије, мења се у делу III –Техничке карактеристике (спецификација), тако да сада
гласи:
„Сходно Закону о ревизији (Сл. Гласник РС бр. 62/2013) и Закону о рачуноводству
(Сл. Гласник РС бр. 62/2013), затим члану 20. Закона о Фонду за развој РС, те
члану 26. Статута Фонда за развој РС, Фонд за развој Републике Србије (у даљем
тексту: Фонд) врши избор друштва за ревизију које је уписано у Регистар Коморе
овлашћених ревизора у Републици Србији, и које се налази на Листи спољних
ревизора који могу вршити ревизију финансијских извештаја за банке, а које ће
дати своје мишљење о финансијским извештајима Фонда за 2015. годину, са
мишљењем о усклађености извештаја о пословању са финансијским
извештајима за исту пословну годину.
Планирана оквирна вредност ових послова је 800.000,00 рсд, укључујући и ПДВ, у
складу са Финансијским планом за 2015. годину, тачка 4.18.
У складу с чланом 6. Закона о рачуноводству (Сл. Гласник РС бр. 62/2013), Фонд
се сматра великим правним лицем.
Фонд води књиговодство по контном оквиру за банке, у складу са Правилником о
контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за банке (Сл. Гласник РС бр.
98/07 и 57/08 и 3/09 исправка 12/09 и 5/10) и Одлуком о контном оквиру и садржини
рачуна у контном оквиру за банке (Сл.гласник РС бр. 71/14)
Фонд има 60 запослених и основна делатност Фонда је кредитирање и издавање
гаранција привредним субјектима у већинском приватном или државном
власништву осим јавних предузећа.
Целокупна финансијско-рачуноводствена документација Фонда се налази на
локацији Филијале Београд.
Ревизија ће се вршити у просторијама Фонда за развој РС-Филијала Београд, на
адреси Кнез Михаилова 14, Београд.
Изабрани понуђач дужан је да предметни посао ( ревизију ) заврши најкасније до
20.02.2016 године.“
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- Сектор правних и општих послова 2. Конкурсна документација бр. 02-3705 од 16.09.2015. године за јавну набавку услуга
ревизије, допуњује се у делу V –Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана
75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, и то тако што се
после тачке 1.1 додаје тачка 1.2. која гласи:
1.2
„Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава додатни услов за учешће у поступку јавне набавке сходно чл. 76.
Закона, и то:
-да се налази на Листи спољних ревизора који могу вршити ревизију
финансијских извештаја за банке, утврђеној од стране Народне банке Србије.
Доказ: Решење Народне банке Србије о издавању дозволе за обављање послова
ревизије банака (може и копија).
Понуђач може у понуди навести интернет страницу на којој су тражени подаци
јавно доступни.“
3. Конкурсна документација бр. 02-3705 од 16.09.2015. године за јавну набавку услуга
ревизије, мења се у делу V, тачка 2 –Упутство како се доказује испуњеност услова, која
сада гласи:
„Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац
изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова
из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, који доказују достављањем важећег Решења о
издавању дозволе за обављање послова ревизије издато од стране
Министарства финансија Републике Србије (може и копија решења).
За доказивање испуњености додатног услова доставља се Решење Народне
банке Србије о издавању дозволе за обављање послова ревизије банака (може и
копија решења). Код овог додатног услова понуђач може у понуди навести
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача,
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију
свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих
понуђача.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана,
не достави доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
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овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.),
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет
страницама надлежних органа.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен
Законом као и овом конкурсном документацијом ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Лице уписано у Регистар понуђача у складу са чланом 78. ЗЈН-а, није дужно да
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова при чему
наведено не важи за важећу дозволу ако је предвиђена посебним прописом.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено 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.“
4. Конкурсна документација бр. 02-3705 од 16.09.2015. године за јавну набавку услуга
ревизије, мења се у делу VI –Упутство понуђачима како да сачине понуду, и то тако
што се у тачки 2. мењају став 2 и став 3 који сада гласе:
„Понуду доставити искључиво на адресу: Фонд за развој Републике Србије-Филијала
Београд, ул. Кнез Михаилова 14, Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр.
13/2015 – услуга ревизије - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом
уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 30.09.2015.године до 12
часова.
Отварање понуда ће се обавити дана 30.09.2015.године у 12.10 минута у
просторијама Филијале Београд, ул. Кнез Михаилова 14, Београд.“
Такође, Конкурсна документација бр. 02-3705 од 16.09.2015. године за јавну набавку
услуга ревизије, мења се у делу VI –Упутство понуђачима како да сачине понуду, и то
тако што се у тачки 2. Став 11. после алинеје 3. додаје алинеја 4. која гласи:
-Важеће Решење Народне банке Србије о издавању дозволе за обављање
послова ревизије банака (може и копија решења).
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