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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 
14/2015, 68/2015), у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног 
поступка јавне набавке бр. 02-933 од 22.05.2019.године као и Решења о образовању 
комисије за јавну набавку бр. 02-934 од 22.05.2019. године за јавну набавку бр. 11/2019, 
припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у отвореном поступку јавне набавке Ревизорских услуга за процену вредности 

потраживања ЈН бр. 11/2019 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: Фонд за развој Републике Србије, Булевар Немањића 14а, Ниш (у даљем 
тексту: Фонд, Наручилац). 
Адреса Филијале Београд: Кнез Михаилова 14, Београд (сва коресподенција у 
предметној набавци се обавља на адресу наручиоца у Филијали Београд) 
 
Интернет страница:  www.fondzarazvoj.gov.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. На ову јавну набавку ће 
се примењивати и: 

 ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ У ДЕЛУ КОЈИ НИЈЕ РЕГУЛИСАН ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА НАКОН ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
  ВАЖЕЋИ ЗАКОНСКИ И ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ КОЈИ РЕГУЛИШУ ПРЕДМЕТНУ ДЕЛАТНОСТ У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ. 
 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 11/2019 су услуге – Ревизорске услуге за процену 
вредности потраживања, означен у Општем речнику набавке као Ревизорске услуге - 
79212000 (назив и ознака из општег речника набавки). 
 
Захтеви / карактеристике предметне услуге навадени су у делу III конкурсне 
документације (у даљем тексту: Спецификација) 
 
Понуђена услуга мора у целини да одговара захтевима из Спецификације  
(усаглашеност понуде са захтевима из Спецификације понуђач потврђује 
потписивањем образца понуде као и достављањем потписане и оверене 
Спецификације). 
 
4. Циљ поступка 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци са 
трајањем од 12 месеци. 
 
5. Контакт  
Лице за контакт: Немања Јанковић, сектор за правне и опште послове. 
е-маил: nemanja.jankovic@fondzarazvoj.rs. 
 
6. Право учешћа 
Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва домаћа или страна, правна лица, 
предузетници и физичка лица, која испуњавају све услове из чл.75. и 76. Закона.  
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 11/2019 су услуге – Ревизорске услуге за процену 
вредности потраживања, означен у Општем речнику набавке као Ревизорске услуге - 
79212000 (назив и ознака из општег речника набавки). 
 
Захтеви / карактеристике предметне услуге навадени су у делу III конкурсне 
документације (у даљем тексту: Спецификација). 
 
Понуђена услуга мора у целини да одговара захтевима из Спецификације  
(усаглашеност понуде са захтевима из Спецификације понуђач потврђује 
потписивањем образца понуде као и достављањем потписане и оверене 
Спецификације). 
 
2. Партије 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
3. Процењена вредност: 
 
Процењена вредност јавне набавке је 11.650.000,00 динара без пдв-а. 
 
4. Квалитет услуге 
 
Услуга која је предмет ове јавне набавке мора бити прилагођенa захтевима наручиоца и у 
свему мора бити у складу са позитивним законским прописима у Републици Србији, 
Правилима рада финансијских институција које захтева Народна банка Србије као и 
стандардима који важе у предметном послу, а такође сва корисничка документација мора 
бити на српском језику, што понуђач потврђује потписом и овером Спецификације коју 
обавезно доставља уз понуду. 
 
Пружалац услуге одговара Наручиоцу за штету која је проузрокована његовом кривицом 
или пропуштањем.   
 
Наручилац ће у свим фазама реализације посла вршити координацију активности са 
Пружаоцем услуге, контролисати извршење услуге и исто верификовати одговарајућим 
документом. 
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III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ / ЗАХТЕВИ 
(СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
Захтеви / карактеристике предмета набавке за отворени поступак јавне набавке - Ревизорске 
услуге за процену вредности потраживања, Фонда за развој Републике Србије:  
 
О Фонду за развој Републике Србије 
 
Фонд за развој Републике Србије (у даљем тексту Фонд) је правно лице основано посебним 
законом. 
 
Организациона структура Фонда 
 

Сви послови који се обављају у Фонду су распоређени на следеће организационе делове: 
 
 Кабинет директора     

 Сектор за кредите и гаранције   

 Сектор финансија и рачуноводства  
 Сектор ризика     

 Сектор за информационе технологије  

 Сектор правних и општих послова  

 Сектор унутрашње ревизије   

 Филијала Београд  
 

У Фонду је тренутно запослено  62 радника. 

 
 
1. Предмет набавке 

  
У склопу својих надлежности, Фонд такође управља портфолиом проблематичних потраживања 
(”НПЛ”), односно ВРШИ активности на уновчењу потраживања која се не измирују редовно у 
складу са отплатним планом. 
Фонд врши активности на наплати потраживања из датог портфолија, са циљем да обезбеди 
максималну могућу наплату у што краћем року. 
У склопу датих активности, размотрена је могућност и целисходност продаје НПЛ портфолија, 
или одређених делова датог портфолија, професионалним инвеститорима. 
Фонд поседује на дан 31.12.2018. године 14794 партија кредита у укупном номиналном износу 
145.369.060.527,96 динара. 
 
Наведено би било спроведено кроз организован и транспарентан процес продаје, на начин да 
привуче што више заинтересованих инвеститора, у циљу постизања конкурентног процеса и 
постизања најповољније вредности за продају датих потраживања. 
У складу са тим, предмет ове јавне набавке је избор понуђача-професионалне ревизорске куће 
(ревизора) која би извршила анализу и дала предлог најповољнијег начина уновчења НПЛ 
портфолија кроз организован процес продаје, као и пружила подршку на припреми и спровођењу 
датог процеса продаје.  
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1.1. Начин и услови реализације посла (Пројекта) 
 
Фазе пројекта  
 
Предметна услуга спровешће се у четири фазе. 
 
Фаза 1: Анализа тренутног стања и прелиминарни предлог стратегије продаје 
Понуђач ће извршити анализу тренутног стања, укључујући следеће: 

 Анализа портфолија и његових карактеристика: 
- Анализа портфолија по врсти потраживања/кредитног посла, валути, врсти обезбеђења, 

индустрији, данима доцње, статусу дужника (оперативна компанија, извршење, стечај, 
реструктурирање), доспела и недоспела потраживања, стратегији наплате (наплата по плану 
отплате, реструктурирање, извршење, стечај, добровољна продаја колатерала, преузимање 
колатерала у власништво) и сл. 

- Анализа наплате датих потраживања у протекле две године. 
- Анализа колатерала, укључујући анализу процењене вредности, адекватност 

примењених метода, искуство проценитеља, старост процене, врста колатерала, локација, стање 
колатерала, правна спроводљивост принудне наплате, и сл. 

- Детаљан преглед и анализа највећих потраживања која покривају 50% номиналне 
изложености, укључујући анализу историје кредитног аранжмана, узроке кризе, тренутно стање, 
преглед и опис колатерала, анализа тржишне утрживости колатерала, анализа правне 
спроводљивости принудне наплате, сагледавање могућих извора наплате (оперативно 
пословање, колатерали), анализа различитих метода наплате са пратећим предностима и 
недостацима, планирана стратегија наплате, и сл. 

 Правна анализа у вези са продајом потраживања 
- Анализа правног оквира за продају потраживања. 
- Анализа могућности продаје предметног портфолија или делова портфолија (да ли има 

ограничења по питању типова кредитних производа, врсте дужника, валуте финансирања, 
домицилне земље дужника/јемца/заложног дужника, статуса дужника, да ли има ограничења по 

питању купца, додатно да ли има ограничења у виду регулативе везане за пословање Фонда, и 
сл). 

- Предлози везани за структурирање процеса продаје са правног становишта. 
 Пореска анализа везана за продају потраживања. 
- Анализа пореских ефеката продаје потраживања. 
- Предлози везани за структурирање процеса продаје са пореског становишта. 
 Прелиминарни предлог структурирања процеса продаје. 
- Предлог структурирања предмета продаје, у смислу да ли портфолио продавати 

целокупно у једном процесу, или извршити формирање више пакета портфолија узимајући у 
обзир правне, пореске аспекте трансакције, као и процењену заинтересованост инвеститора а у 
циљу постизања највеће вредности трансакције. 

- Предлог сегментације портфолија, односно предлог формирања пакета портфолија који 
би били понуђени на продају (уколико се портфолио не продаје у целости), а који за циљ има 
постизање што веће конкурентности, и као крајњи циљ, што већу остварену цену за сваки пакет 
портфолија који се буде продавао. 
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Фаза 2: Испитивање тржишта, вредновање портфолија, и коначан предлог стратегије 
продаје 
 
Понуђач ће извршити све потребне припремне радње за почетак процеса продаје, укључујући 
следеће: 

 Индикативна процена вредности портфолија, односно делова портфолија. Дато ће бити 
извршено на основу детаљне анализе за највећа потраживања која покривају 50% номиналне 
изложености, док ће за остатак портфолија бити извршена оквирна процена на бази анализа 
извршених у Фази 1. 

 Израда Маркетиншког проспекта. Дати документ ће бити на располагању потенцијалним 
заинтересованим странама, у циљу изазивања већег интересовања потенцијалних инвеститора, 
као и да би се прибавиле повратне информације неопходне за адекватно дефинисање процеса 
продаје. 

 Израда извештаја о испитивању тржишта и предлог коначне структуре и модела продаје. 
Понуђач ће у овом делу процеса извршити следеће: 

- Идентификовати потенцијалне заинтересоване инвеститоре за сваки предмет продаје. 
- Контактирати са потенцијалним инвеститорима. 
- Активно подстицати заинтересованост потенцијалних инвеститора, организовати 

презентације, и сл. 

- Прикупљати “Писма заинтересованости"  
- На основу повратних информација, Понуђач ће узети у разматрање захтеве и стратегије 

потенцијалних учесника. 
- Формирати предлог структуре и модела продаје. 
- На бази резултата и извештаја из Фазе 1 и Фазе 2, а пре свега на бази Индикативне 

процене вредности и резултата испитивања тржишта, Фонд ће донети одлуку да ли, и на 
који начин, се приступа Фази З. 

 
Услуге реализоване у Фази 1 и Фази 2, обухваћене су накнадом (ценом) коју ће Наручилац 
платити Понуђачу као услугу која није условно везана за успешност трансакције. 
 
Фаза З: Организовање процеса продаје 
Понуђач ће извршити све потребне радње за адекватну припрему процеса продаје, укључујући 
следеће: 

 Израда Информационог Меморандума. Понуђач ће припремити Информациони 
Меморандум, који ће садржати потребне информације везане за предмет продаје, на начин 
који омогућава потенцијалним инвеститорима да стекну адекватан увид у предмет продаје. 

 Израда Процесног Писма. Процесно писмо ће садржати све битне елементе процеса продаје, 
укључујући рокове, приступ Соби са подацима, потребну документацију, начин подношења 

понуде, и слично. 

 Израда Уговора о поверљивости. 
 Израда Нацрта Купопродајног уговора. 

 Подршка Фонду у припреми Собе са подацима. Понуђач ће предложити структуру Собе са 
подацима, дати предлог који подаци смеју да буду обелодањени у Соби са подацима, а који 
не, бити на располагању Фонду за све консултације везане за припрему Собе са подацима, и 
извршити оквирну контролу припремљене Собе са подацима пре него што буде дозвољен 
приступ учесницима у поступку. 
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Понуђач ће такође извршити све потребне радње за адекватно спровођење процеса продаје, 
укључујући следеће: 
 Достављање документације учесницима. 

 Управљање Собом са подацима. Одобрење приступа, и надзор над учесницима који користе 
Собу са подацима. 

 Управљање процесом питања/одговора. Понуђач ће бити једини контакт учесницима у 
поступку, као и њиховим саветницима. Понуђач ће прикупљати питања учесника, и у 
сарадњи са Фондом, координисати пружање адекватних одговора. 

 Организовање Менаџмент презентација. Понуђач ће организовати састанке између Фонда и 
сваког појединачног учесника у поступку. Понуђач ће пружити подршку Фонду у припреми 
материјала за дате састанке, као и активно учествовати и пружати подршку Фонду на самим 
састанцима. 

 Прикупљање и оцена пристиглих понуда. Понуђач ће извршити анализу и оцену пристиглих 
понуда, као и дати предлог са којим понуђачем (понуђачима) да се приступи даљим 
преговорима. При томе, Понуђач ће извршити анализу свих потенцијалних предложених 
промена у Нацрту Купопродајног уговора од стране понуђача са финансијског, правног, и 
пореског становишта. 
 

Фаза 4: Затварање трансакције 
 
Понуђач ће пружити пуну подршку Фонду приликом затварања трансакције, укључујући 
следеће: 

 Подршка Фонду у преговарачком процесу око закључења Купопродајног уговора. Понуђач 
ће у овој фази пружити пуну подршку у целокупном трајању преговора, што подразумева 
подршку са финансијског, правног, и пореског становишта. 

 Извршење контроле испуњења претходних услова за ступање Купопродајног уговора на сна 
гу. 

 Извршење контроле испуњења накнадних услова и обавеза из Купопродајног уговора. 

 Додатни извештаји 
- Консултант ће достављати Фонду Извештај о статусу активности сваке две недеље. 
- Консултант ће пружати подршку у припреми материјала и презентација за надлежна 

тела одлучивања Фонда. 
 
Изабрани понуђач има право на накнаду за успешност трансакције у износу од 1% реализоване 
купопродајне цене али не више од 300.000,00 ЕУР ни мање од 150,000,00 ЕУР (фазе 3-4).  Ову 
накнаду плаћа Купац потраживања и она се не одбија од купопродајне цене, а биће дефинисана 
Уговором о купопродаји потраживања. Накнаду за успешно обављену трансакцију Купац ће 
уплатити на рачун изабраног понуђача што ће бити дефинасно Уговором о купопродаји 
потраживања. Услуге реализоване у Фази 3 и Фази 4 обухваћене су овом накнадом и биће 
плаћене у целости након фазе 4 и након пријема купопродајне цене. Накнада је платива само у 
случају успешног окончања трансакције.  
 

1.2. Поверљивост података 
  
Све податке и информације до којих понуђач дође у току извршења посла дужан је да чува као 
пословну тајну. 
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1.3. Рок за извршење услуге 
 
Рок за коначно извршење услуге (фазе 1-2)  је максимално  6  месеци од дана потписивања 
уговора са изабраним понуђачем.  
 
Рок за коначно извршење услуге (фазе 3-4) је максимално  6 месеци од окончања фазе 2. 
 
Услуга која је предмет ове јавне набавке мора бити прилагођенa захтевима наручиоца и у 
свему мора бити у складу са позитивним законским прописима у Републици Србији, 
Правилима рада финансијских институција које захтева Народна банка Србије као и 
стандардима који важе у предметном послу, а такође сва корисничка документација мора 
бити на српском језику, што понуђач потврђује потписом и овером Спецификације коју 
обавезно доставља уз понуду. 
 
Спецификација представља саставни део уговора. 
 
 
Фонд за развој РС                                                      Потпис и печат понуђача 
 
Ања Матијас-Поповић 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чл. 75. Закона, и то: 
 

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 

Правна лица: 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда. 
Предузетници: 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра. 

 
 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 
2) Закона); 
 

Правна лица: 
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда (које 
обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре;  
Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 
потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита. 
-Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко 
од кривичних дела организованог криминала;  
 
-Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
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кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 
рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 
има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
 
Предузетници и физичка лица: 
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 
управе МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према 
месту рођења или према месту пребивалишта). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
 

Доказ: Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење надлежн локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 
 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) и то Важеће Решење о 
издавању дозволе за обављање послова ревизије издато од стране 
Министарства финансија Републике Србије и Решење Народне Банке 
Србије да може вршити ревизију финансијских извештаја за банке. 
 

Доказ: Решење о издавању дозволе за обављање послова ревизије издато од стране 
Министарства финансија Републике Србије (може и копија) и Решење Народне Банке 
Србије да понуђач може вршити ревизију финансијских извештаја за банке (може и 
копија решења или копија важеће листе НБС-а о спољњим ревизорима који могу вршити 
ревизију финансијских извештаја банке). 
 

 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 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 понуда 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
Доказ: попуњен и оверен Образац изјаве (дат је у поглављу XI). Изјава мора да 
буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. 
Закона, и то:  

 
 
Пословни капацитет:  
 
-Да понуђач поседује најмање једну референцу да је пружио саветодавну услугу (која 
укључује минимално подршку у купопродајном процесу и процену вредности 
проблематичних  потраживања) на страни купца или продавца у поступку продаје 
портфолија проблематичних кредита правних лица са минималном номиналном 
вредношћу од 100 милиона еура, на територији Региона. Дато укључује и поступке 
продаје правних лица на територији Региона чија актива се у већинском делу састоји од 
проблематичних кредита правних лица са минималном номиналном вредношћу од 100 
милиона еура. 
 
Референце морају бити уговори реализовани у периоду не дужем од пет година. 
 
 
(Регион: Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Северна Македонија). 
 
Доказ: Уредно попуњен oбразац „Референтна листа - Прилог 2” оверена и потписана од 
стране понуђача; као и адекватан број уредно попуњених потврда оверених и потписаних 
од стране продаваца/купаца на обрасцу „Потврда о референцама продавца/купца 
потраживања - Прилог 3” или „Потврда о референцама продавца/купца - Прилог 4”  
 
 
Финансијски капацитет:  

 
- да је понуђач остварио приход од минимално 23 милиона динара (без ПДВ-а) по 

години, у претходне три обрачунске године (2018, 2017, 2016); 
- да има позитиван резултат из пословања (пословни резултат), у претходне три 
обрачунске године (2018, 2017, 2016); 
- да у последњих 12 месеци пре дана објављивања јавног позива није имао блокаду на 

својим текућим рачунима. 
 
Доказ: 
 
-Биланс успеха за 2016, 2017 и 2018. годину на прописаном обрасцу, за правна лица, 
односно 
-Потврда о промету код пословне банке за 2016, 2017 и 2018. годину, за предузетнике и 
физичка лица. 
-Потврду Народне банке Србије да понуђач у периоду од 12 месеци пре објављивања 
позива за подношење понуда није имао евидентирану блокаду-неликвидност. 
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Кадровски капацитет:  
 

- да понуђач има ангажованих најмање 20 консултаната високе стручне спреме (мин VII 
степен), 

- да понуђач има ангажованих најмање 5 лица која имају АССА (The Association of 
Charted Certified Accountants) или СРА (Certified Public Accountant) или CFA (Chartered  
Financial Analyst) сертификат, 

- да понуђач има ангажованих најмање 2 лица која имају међународни сертификат за 
процене вредности (АSА или RICS или REV.)   

 
Доказ:  
-Уредно попуњен oбразац „Потврда о ангажованим извршиоцима - Прилог 1”, оверен и 
потписан од стране понуђача, 
-копија образаца М-3а, М или други одговарајући обрасци за горе наведена лица, из којих 
се види да су ангажована лица пријављена на пензијско осигурање, за сваког 
ангажованог појединачно, 
- копијa дипломe за сваког ангажованог појединачно, 
- копије тражених сертификата ангажованих лица. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
Испуњеност обавезних и додатних 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 2.1.), којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом осим 
услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона, и то: Решење о издавању дозволе за 
обављање послова ревизије издато од стране Министарства финансија Републике 
Србије (може и копија) и Решење Народне Банке Србије да понуђач може вршити 
ревизију финансијских извештаја за банке (може и копија или копија важеће листе 
НБС-а о спољњим ревизорима који могу вршити ревизију финансијских извештаја за 
банке).  
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
 
Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора тражити 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. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У 
том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 
изјаве подизвођача, дат је у поглављу 2.2.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 
заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац изјаве дат је у поглављу 2.1.), мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
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. 
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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. 
 
Сви докази о испуњености услова могу бити у оригиналу или неовереним копијама.  
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 2.1    ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 
УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу    

 
И З Ј А В У 

 
Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену вредности 
потраживања, Наручиоца Фонда за развој РС, испуњава услове из чл. 75. и 76. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, и није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији); 

4) Понуђач има најмање једну референцу да је пружио саветодавну услугу (која 
укључује минимално подршку у купопродајном процесу и процену вредности 
проблематичних  потраживања) на страни купца или продавца у поступку продаје 
портфолија проблематичних кредита правних лица са минималном номиналном 
вредношћу од 100 милиона еура, на територији Региона. Дато укључује и поступке 
продаје правних лица на територији Региона чија актива се у већинском делу састоји 
од проблематичних кредита правних лица са минималном номиналном вредношћу 
од 100 милиона еура.  

5) Понуђач је остварио приход од минимално 23 милиона динара (без ПДВ-а) по години, 
у претходне три обрачунске године (2018, 2017, 2016); и има позитиван резултат из 
пословања (пословни резултат) у претходне три обрачунске године (2018, 2017, 
2016); и у последњих 12 месеци пре дана објављивања јавног позива није имао 
блокаду на својим текућим рачунима. 

6) Понуђач има ангажованих најмање 20 консултаната високе стручне спреме (мин VII 
степен), и има ангажованих најмање 5 лица која имају АССА (The Association of 
Charted Certified Accountants) или СРА (Certified Public Accountant) или CFA 
(Chartered  Financial Analyst) сертификат, и има ангажованих најмање 2 лица која 
имају међународни сертификат за процене вредности (АSА или RICS или REV.)   

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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2.2       ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 
 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену 
вредности потраживања, Наручиоца Фонда за развој РС, испуњава све услове из чл. 
75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
  

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

 
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Фонда у 
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке. 

 
Техничке карактеристике (захтеви и детаљан опис услуге) наведене су у делу III 
конкурсне документације (Спецификација). 
 
Понуде у целини морају бити припремљене у складу са конкурсном документацијом која 
се састоји од 54 стране, и морају да испуњавају услове за учешће у поступку јавне 
набавке. 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа 
на страном језику достави и превод тог документа на српски језик оверен од стране 
овлашћеног судског тумача за тај језик.  
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 
Понуду доставити искључиво на адресу: Фонд за развој Републике Србије-Филијала 
Београд, ул. Кнез Михаилова 14, Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. 
11/2019 – Ревизорске услуге за процену вредности потраживања - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца најкасније 
до 05.07.2019.године до 13 часова.  
 
Отварање понуда ће се обавити дана 05.07.2019.године у 13,10 часова у просторијама  
Филијале Београд, ул. Кнез Михаилова 14, Београд. 
 
Представници понуђача који учествују у јавном отварању понуда подносе Комисији за 
јавну набавку овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. 
 
Рок за доношење одлуке је 25 дана од дана отварања понуда. 
Понуде се не могу достављати у електронском облику. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
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Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом и биће понуђачу враћена неотворена. 
 Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би 
могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача исте потписује 
и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу 
попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу 
овластити једног члана (носиоца посла) који ће и уме групе попунити, потписати и 
печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно 
дефинисати споразумом о заједничком извршењу јавне набавке. Наведено не важи за 
документе за које је изричито тражено да морају бити потписани од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања 
понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве 
исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат 
понуђача.  
 
Понуда мора да садржи: 
 

-Попуњен «образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. и 76. 
Закона у поступку јавне набавке» (поглавље 2.1. Конкурсне документације), 
потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача.  
 
-Попуњен «образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона 
у поступку јавне набавке» (поглавље 2.2. Конкурсне документације), потписан 
и оверен печатом од стране овлашћеног лица подизвођача. Доставља се само у 
случају понуде са подизвођачем.  
 
-Попуњен «образац  понуде» (поглавље VI Конкурсне документације),  

           потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача.  
 
          -Попуњен «модел уговора» (поглавље VII  Конкурсне документације),   
           потписан и  оверен печатом од стране овлашћеног лица понуђача.  
 

-образац «Изјаве о независној понуди» потписан и оверен печатом од стране                         
овлашћеног лица понуђача (поглавље Х Конкурсне документације).  

 
У случају понуде групе понуђача овај образац мора бити потписан и оверен 
печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају понуде са 
подизвођачем овај образац мора бити потписан и оверен печатом од стране 
подизвођача. 
 
-Попуњен «образац структуре цене» (поглавље VIII Конкурсне 
документације), потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица 
понуђача.  
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-Попуњен «Oбразац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2 Закона» 
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI)  потписан и оверен печатом од  стране 
овлашћеног лица понуђача, 
 
-Техничку спецификацију (део III конкурсне документације) потписану и оверену 
печатом од стране овлашћеног лица понуђача); 
 
-Уколико понуду подноси група понуђача, сасатавни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке наведене у 
тачки 8. овог поглавља.  
 

3. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити искључиво на адресу: Фонд за 
развој Републике Србије-Филијала Београд, ул. Кнез Михаилова 14, Београд,  са 
назнаком: 
 
„Измена понуде за јавну набавку бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену 
вредности потраживања - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену 
вредности потраживања - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену 
вредности потраживања - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену 
вредности потраживања - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе 
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који 
ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља 2.2.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона и то: 
-податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; и 
-опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља 2.1.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1 Рок за коначно извршење услуге 
 
Рок за коначно извршење услуге (Фазе 1-2) је максимално 6 месеци од закључења 
уговора.  
 
Рок за коначно извршење услуге (фазе 3-4) је максимално 6 месеци од окончања фазе 2. 
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Рок за коначно извршење услуге понуђач обавезно исказује у образцу понуде. 
 
Понуда са роком извршења услуге дужим од горе наведеног биће одбијена као 
неприхватљива тј. неће се разматрати, као и она у којој рок није наведен. 
 
     9.2.  Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 50 дана од дана отварања понуда (обавезно 
се изражава у образцу понуде јер је у супротном понуда неприхватљива). 
 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
     9.3.  Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
Цена за извршење услуге која није условно везана за успешност трансакције (фазе 1-2) 
а коју плаћа Наручилац, биће уплаћена на рачун изабраног Понуђача у целости након 
завршене фазе 2 и пријема извештаја о процени вредности потраживања. 

 
Плаћање се врши у року од 15 дана од окончања наведене фазе. 
 
У овој набавци није дозвољено авансно плаћање. 
 
Са наведеним условом плаћања Понуђач се саглашава потписом и овером обрасца 
понуде. 
 
   9.4.  Захтев у погледу  места и начина пружања услуге. 
 
Наручилац обавља своју делатност на две локације и то у Нишу, Булевар Немањића 14 и 
у Београду, у ул. Кнез Михаилова 14, па је обавеза понуђача да предметну услугу у свему 
пружа на наведеним локацијама. У случају отварања нових филијала од стране 
наручиоца обавеза понуђача је да услугом покрива и остале локације без накнаде.  
 
Са овим захтевом понуђач се саглашава потписивањем образца понуде. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 
 
Цена за извршење услуге која није условно везана за успешност трансакције и коју плаћа 
Наручилац исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с тим да ће се 
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  
 
Након закључења уговора наведена цена се не може мењати (фиксна је). 
 
Цена се изражава у обрасцу понуде, моделу уговора и образцу структуре цене. 
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена 
цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
 
Понуде са ценом израженом у другој валути неће се разматрати. 
 
Понуђачи ће исказати цену услуге без пдв-а и са пдв-ом НА НАЧИН КАКО ЈЕ ТО 
ОБЈАШЊЕНО У ОБРАЗЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ. 
 
11. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
У року од 10 дана од закључења уговора понуђач коме је додељен уговор је дужан да 
испостави наручиоцу бланко соло меницу као средство обезбеђења за извршење 
уговорне обавезе и то на износ од 10% од вредности понуде односно вредности уговора 
без ПДВ-а (износ цене за извршење услуге која није условно везана за успешност 
трансакције). Меница мора бити оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање и регистрована у складу Законом и Одлуком НБС о ближим условима, 
садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења, са роком важења најмање 
онолико колико траје уговор тј. колико траје рок за испуњење обавезе понуђача. Уз 
меницу доставити, Потврду о регистрацији менице, Менично овлашћење да се меницa 
без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења обавеза из 
закљученог уговора, као и копију картона депонованих потписа. Средство обезбеђења 
(меница) не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања осим ако је понуђач у 
целости испунио своју обезбеђену обавезу. 
   
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 
Предметна конкурсна документација не садржи поверљиве информације које наручилац 
ставља на располагање стим што ће изабрани понуђач све податке до којих дође 
пружајући предметну услугу чувати као пословну тајну. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Кнез Михаилова 
14, Београд или е-маил nemanja.jankovic@fondzarazvoj.rs, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
  
У случају из претходног става, Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, 
одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 11/2019 – 
Ревизорске услуге за процену вредности потраживања.  
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да  захтева од 
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
15.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 
„ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА“. 

 

Критеријум економски најповољније понуде заснива се на следећим елементима 
критеријума: 

1. Понуђена цена за извршење услуге која није условно везана за успешност 
трансакције (фазе 1-2):  60 пондера,  

 

2.    Квалитет ангажованих кадрова:  40 пондера. 

Методологија доделе пондера: 
 
 
1. Понуђена цена: 

 
Цена за извршење услуге која није условно везана за успешност трансакције: 60 
пондера. 
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a. Најнижа понуђена цена добија  60 пондера 

                б.   Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 
 

               Најнижа понуђена цена  
                       Понуђена цена     

 
 
 

2. Квалитет ангажованих кадрова: 40 пондера 
 
 
Да би добио пондере по овом елементу критеријума, понуђач мора доставити доказе да 
руководилац пројекта кумулативно испуњава следеће квалитете: 
 
 
-има најмање 6 година професионалног искуства (доказује се достављањем образаца 
М-3а, М или други одговарајући образац из кога се види професионално/радно 
искуство);  
 
-учествовао је у најмање 8 пројеката пружања финансијских саветодавних услуга 
у периоду од 5 година од дана објаве позива (било која врста финансијских 
саветодавних услуга без обзира на вредност). Доказује се достављањем 
Потврде/Прилога 8. овереног од стране различитих корисника пројекта или 
Потврдом/Прилогом 6,7,9.  
 
-учествовао је у најмање 1 пројекту пружања саветодавних услуга које укључују 
подршку у купопродајном процесу и процену вредности проблематичних 
потраживања на страни купца или продавца, у поступку продаје портфолија 
проблематичних кредита правних лица на територији Региона номиналне вредности од 
најмање 20 милиона еура у периоду од 5 година од дана објаве позива. Дато укључује и 
поступке продаје правних лица па територији Региона чија актива се у већинском делу 
састоји од проблематичних кредита правних лица са минималном номиналном 
вредношћу од 20 милиона еура. Доказује се достављањем Потврде /Прилога 6 или 
Прилога 7. оверених од стране корисника пројекта. 
 
-има минимум 1 годину искуства управљања портфолијом проблематичних 
кредита номиналне вредности од најмање 20 милиона еура у периоду од 5 година од 
дана објаве позива, на територији Региона. Доказује се достављањем Потврде /Прилога 
9. овереног од стране корисника услуге. 
 
 
Поред наведених доказа Понуђач мора доставити и Прилог 5. „Потврда о 
руководиоцу пројекта“. 
 
 
У случају да понуђач не достави на тражени начин доказе о испуњењу наведених 
квалитета руководиоца пројекта, неће добити пондере по овом елементу критеријума. 
 

X  60 
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Додељује се 40 пондера понуђачу уколико Руководилац пројекта има најмање 12 година 
професионалног искуства, учествовао је у најмање 15 пројеката пружања финансијских 
саветодавних услуга без обзира на вредност, поседује искуство из најмање 1 пројекта 
где је учествовао у пружању саветодавне услуге (која укључује минимално подршку у 
купопродајном процесу и процену вредности проблематичних потраживања) на страни 
купца или продавца у поступку продаје портфолија проблематичних кредита правних 
лица, и има минимум 1 годину искуства управљања портфолијом проблематичних 
кредита све номиналне вредности од најмање 100 милиона еура у периоду од 5 година 
од дана објаве позива, на територији Региона. Дати пројекат пружања саветодавних 
услуга укључује и поступке продаје правних лица па територији Региона чија актива се 
у већинском делу састоји од проблематичних кредита правних лица са минималном 
номиналном вредношћу од 100 милиона еура. 
  
Додељује се 20 пондера понуђачу уколико Руководилац пројекта има најмање 8 година 
професионалног искуства, учествовао је у најмање 12 пројеката пружања финансијских 
саветодавних услуга без обзира на вредност, поседује искуство из најмање 1 пројекта 
где је учествовао у пружању саветодавне услуге (која укључује минимално подршку у 
купопродајном процесу и процену вредности проблематичних потраживања) на страни 
купца или продавца у поступку продаје портфолија проблематичних кредита правних 
лица, и има минимум 1 годину искуства управљања портфолијом проблематичних 
кредита све номиналне вредности од најмање 50 милиона еура у периоду од 5 година од 
дана објаве позива, на територији Региона. Дати пројекат пружања саветодавних услуга 
укључује и поступке продаје правних лица па територији Региона чија актива се у 
већинском делу састоји од проблематичних кредита правних лица са минималном 
номиналном вредношћу од 50 милиона еура. 
 
Додељује се 10 пондера понуђачу уколико Руководилац пројекта има најмање 6 година 
професионалног искуства, учествовао је у најмање 8 пројеката пружања финансијских 
саветодавних услуга без обзира на вредност и поседује искуство из најмање 1 пројекта 
где је учествовао у пружању саветодавне услуге (која укључује минимално подршку у 
купопродајном процесу и процену вредности проблематичних потраживања) на страни 
купца или продавца у поступку продаје портфолија проблематичних кредита правних 
лица, и има минимум 1 годину искуства управљања портфолијом проблематичних 
кредита све номиналне вредности од најмање 20 милиона еура у периоду од 5 година од 
дана објаве позива, на територији Региона. Дати пројекат пружања саветодавних услуга 
укључује и поступке продаје правних лица па територији Региона чија актива се у 
већинском делу састоји од проблематичних кредита правних лица са минималном 
номиналном вредношћу од 20 милиона еура. 
 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера Наручилац ће донети одлуку да 
уговор додели понуђачу који је понудио краћи рок за коначно извршење услуге (фазе 1-
2) а ако и тада постоји једнакост међу понудама наручилац ће донети одлуку „жребом“. 
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17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда. (Образац XI). 
 
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 
ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно на адресу Кнез Михаилова 
14, Београд, или електронском поштом на e-mail nemanja.jankovic@fondzarazvoj.rs,  или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у 
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН 
није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана 
од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 
а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После 
доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин 
додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши је 120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: 11/2019;  
   (7) сврха: ЗЗП; Фонд за развој Републике Србије, Булевар Немањића 14а, Ниш; јавна 
набавка бр.11/2019; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 
ЗЈН и другим прописом. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона.  
 
21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да су испуњени услови 
предвиђени чланом 82. Закона. 
     

 

КОМИСИЈА                                                                                   

 

Ања Матијас-Поповић – председник 

 

                                                                                               Весна Вучетић – члан 

 

                                                                                                Нада Којовић – члан 

 

                                                                                                    Немања Јанковић - члан 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр. ___ од ________ за јавну набавку бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену 
вредности потраживања. 
  

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Конкурсна документација за отворени поступак ЈН бр. 11/2019 
страна 32од 54 

 
 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 
понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКE бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за 
процену вредности потраживања. 

 
 
-Цена за извршење Улуге наведене у Спецификацији а која није условно везана за 
успешност трансакције (фазе 1-2)  је___________________динара без пдв-а. 
 
 

Рок важења понуде 
 
_______дана од дана отварања понуда (не краће од 50 дана)  

Рок за извршење услуге 
 (фазе 1-2) 

 
_____месеци од закључења уговора (не дуже од 6 месеци) 

Рок за извршење услуге 
(фазe 3-4) 

______месеци од окончања фазе 2. (не дуже од 6 месеци) 

 
 
 
Понуђач је сагласан са условима плаћања из конкурсне документације. 

Понуђач је сагласан са местом пружања услуге из конкурсне документације. 

Понуда је усаглашена са Спецификацијом која је саставни део конкурсне документације.  

Услуга ће бити прилагођенa захтевима Наручиоца и биће у складу са позитивним законским 
прописима у Републици Србији, Правилима рада финансијских институција које захтева НБС као 
и стандардима који важе у предметном послу, а такође сва корисничка документација биће на 
српском језику. 

 
 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

____________________________   ________________________________ 
 
 
 
 
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
за ревизорске услуге за процену вредности потраживања 

 
(Понуђач попуњава празна поља са траженим подацима) 

З а к љ у ч е н  и з м е ђ у :  

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Ниш, Булевар Немањића 14а, (у даљем 
тексту НАРУЧИЛАЦ), кога заступа директор Слађана Бацковић, 
и 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ са седиштем у ____________________, улица __________________ бр. ______, 
ПИБ ________________(у даљем тексту ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ), кога заступа 
__________________________.  
 

Учесници заједничке понуде 
су:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______ 

_______________________________________(попунити само у случају заједничке 
понуде). 

 

Подизвођачи 
су:_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________ (попунити само ако постоје подизвођачи). 
 

 
Уговор се закључује на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке бр. 
11/2019. 
 
Предмет уговора 
Члан 1.  
Предмет уговора су ревизорске услуге за процену вредности потраживања које се 
огледају у вршењу анализе, процени и давању предлога најповољнијег начина уновчења 
портфолоја проблематичних потраживања НАРУЧИОЦА („НПЛ“) кроз организован 
процес продаје, као и пружање подршке на припреми и спровођењу датог процеса 
продаје (у даљем тексту: Услуга/Пројекат), а како је ближе описано у Спецификацији 
предмета набавке која је саставни део уговора (у даљем тексту: Спецификција). 

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ се обавезује да ће Услуга/Пројекат бити реализована 
професионално и објективно као и да ће бити прилагођенa захтевима НАРУЧИОЦА, те 
да ће у свему бити у складу са позитивним законским прописима у Републици Србији, 
Правилима рада финансијских институција које захтева Народна банка Србије као и 
стандардима који важе у предметном послу, а такође сва корисничка документација биће 
на српском језику. 
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Фазе Пројекта  
 
Предметна услуга спровешће се у четири фазе. 
 
Фаза 1: Анализа тренутног стања и прелиминарни предлог стратегије продаје 
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ће извршити анализу тренутног стања, укључујући следеће: 

 Анализа портфолија и његових карактеристика: 
- Анализа портфолија по врсти потраживања/кредитног посла, валути, врсти обезбеђења, 

индустрији, данима доцње, статусу дужника (оперативна компанија, извршење, стечај, 
реструктурирање), доспела и недоспела потраживања, стратегији наплате (наплата по плану 
отплате, реструктурирање, извршење, стечај, добровољна продаја колатерала, преузимање 
колатерала у власништво) и сл. 

- Анализа наплате датих потраживања у протекле две године. 
- Анализа колатерала, укључујући анализу процењене вредности, адекватност 

примењених метода, искуство проценитеља, старост процене, врста колатерала, локација, стање 
колатерала, правна спроводљивост принудне наплате, и сл. 

- Детаљан преглед и анализа највећих потраживања која покривају 50% номиналне 
изложености, укључујући анализу историје кредитног аранжмана, узроке кризе, тренутно стање, 
преглед и опис колатерала, анализа тржишне утрживости колатерала, анализа правне 
спроводљивости принудне наплате, сагледавање могућих извора наплате (оперативно 
пословање, колатерали), анализа различитих метода наплате са пратећим предностима и 
недостацима, планирана стратегија наплате, и сл. 

 Правна анализа у вези са продајом потраживања 
- Анализа правног оквира за продају потраживања. 
- Анализа могућности продаје предметног портфолија или делова портфолија (да ли има 

ограничења по питању типова кредитних производа, врсте дужника, валуте финансирања, 
домицилне земље дужника/јемца/заложног дужника, статуса дужника, да ли има ограничења по 

питању купца, додатно да ли има ограничења у виду регулативе везане за пословање Фонда, и 
сл). 

- Предлози везани за структурирање процеса продаје са правног становишта. 

 Пореска анализа везана за продају потраживања. 
- Анализа пореских ефеката продаје потраживања. 
- Предлози везани за структурирање процеса продаје са пореског становишта. 

 Прелиминарни предлог структурирања процеса продаје. 
- Предлог структурирања предмета продаје, у смислу да ли портфолио продавати 

целокупно у једном процесу, или извршити формирање више пакета портфолија узимајући у 
обзир правне, пореске аспекте трансакције, као и процењену заинтересованост инвеститора а у 
циљу постизања највеће вредности трансакције. 

- Предлог сегментације портфолија, односно предлог формирања пакета портфолија који 
би били понуђени на продају (уколико се портфолио не продаје у целости), а који за циљ има 
постизање што веће конкурентности, и као крајњи циљ, што већу остварену цену за сваки пакет 
портфолија који се буде продавао. 
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Фаза 2: Испитивање тржишта, вредновање портфолија, и коначан предлог стратегије 
продаје 
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ће извршити све потребне припремне радње за почетак процеса продаје, 
укључујући следеће: 

 Индикативна процена вредности портфолија, односно делова портфолија. Дато ће бити 
извршено на основу детаљне анализе за највећа потраживања која покривају 50% номиналне 
изложености, док ће за остатак портфолија бити извршена оквирна процена на бази анализа 
извршених у Фази 1. 

 Израда Маркетиншког проспекта. Дати документ ће бити на располагању потенцијалним 
заинтересованим странама, у циљу изазивања већег интересовања потенцијалних инвеститора, 
као и да би се прибавиле повратне информације неопходне за адекватно дефинисање процеса 
продаје. 

 Израда извештаја о испитивању тржишта и предлог коначне структуре и модела продаје. 
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ће у овом делу процеса извршити следеће: 

- Идентификовати потенцијалне заинтересоване инвеститоре за сваки предмет продаје. 
- Контактирати са потенцијалним инвеститорима. 
- Активно подстицати заинтересованост потенцијалних инвеститора, организовати 

презентације, и сл. 

- Прикупљати “Писма заинтересованости"  
- На основу повратних информација, Понуђач ће узети у разматрање захтеве и стратегије 

потенцијалних учесника. 
- Формирати предлог структуре и модела продаје. 
- На бази резултата и извештаја из Фазе 1 и Фазе 2, а пре свега на бази Индикативне 

процене вредности и резултата испитивања тржишта, НАРУЧИЛАЦ ће донети одлуку 
да ли, и на који начин, се приступа Фази З. 

 
Услуге реализоване у Фази 1 и Фази 2, обухваћене су ценом коју ће Наручилац платити 
ДАВАОЦУ УСЛУГЕ као услугу која није условно везана за успешност трансакције. 
 
Фаза З: Организовање процеса продаје 
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ће извршити све потребне радње за адекватну припрему процеса продаје, 
укључујући следеће: 
 Израда Информационог Меморандума. Понуђач ће припремити Информациони 

Меморандум, који ће садржати потребне информације везане за предмет продаје, на начин 
који омогућава потенцијалним инвеститорима да стекну адекватан увид у предмет продаје. 

 Израда Процесног Писма. Процесно писмо ће садржати све битне елементе процеса продаје, 
укључујући рокове, приступ Соби са подацима, потребну документацију, начин подношења 

понуде, и слично. 

 Израда Уговора о поверљивости. 

 Израда Нацрта Купопродајног уговора. 

 Подршка НАРУЧИОЦУ у припреми Собе са подацима. ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ће предложити 
структуру Собе са подацима, дати предлог који подаци смеју да буду обелодањени у Соби 
са подацима, а који не, бити на располагању НАРУЧИОЦУ за све консултације везане за 
припрему Собе са подацима, и извршити оквирну контролу припремљене Собе са подацима 
пре него што буде дозвољен приступ учесницима у поступку. 
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ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ће такође извршити све потребне радње за адекватно спровођење процеса 
продаје, укључујући следеће:  
 Достављање документације учесницима. 

 Управљање Собом са подацима. Одобрење приступа, и надзор над учесницима који користе 
Собу са подацима. 

 Управљање процесом питања/одговора. ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ће бити једини контакт 
учесницима у поступку, као и њиховим саветницима. ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ће прикупљати 
питања учесника, и у сарадњи са НАРУЧИОЦЕМ, координисати пружање адекватних 
одговора. 

 Организовање Менаџмент презентација. ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ће организовати састанке 
између НАРУЧИОЦА и сваког појединачног учесника у поступку. ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ће 
пружити подршку НАРУЧИОЦУ у припреми материјала за дате састанке, као и активно 
учествовати и пружати подршку НАРУЧИОЦУ на самим састанцима. 

 Прикупљање и оцена пристиглих понуда. ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ће извршити анализу и оцену 
пристиглих понуда, као и дати предлог са којим понуђачем (понуђачима) да се приступи  
даљим преговорима. При томе, ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ће извршити анализу свих 
потенцијалних предложених промена у Нацрту Купопродајног уговора од стране понуђача 
са финансијског, правног, и пореског становишта. 
  

Фаза 4: Затварање трансакције 
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ће пружити пуну подршку НАРУЧИОЦУ приликом затварања 
трансакције, укључујући следеће: 

 Подршка НАРУЧИОЦУ у преговарачком процесу око закључења Купопродајног уговора. 
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ће у овој фази пружити пуну подршку у целокупном трајању 
преговора, што подразумева подршку са финансијског, правног, и пореског становишта. 

 Извршење контроле испуњења претходних услова за ступање Купопродајног уговора на сна 
гу.  

 Извршење контроле испуњења накнадних услова и обавеза из Купопродајног уговора. 

 Додатни извештаји 
- Консултант ће достављати НАРУЧИОЦУ Извештај о статусу активности сваке две 

недеље. 
- Консултант ће пружати подршку у припреми материјала и презентација за надлежна 

тела одлучивања НАРУЧИОЦА. 
 

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ има право на накнаду за успешност трансакције у износу од 1% 
реализоване купопродајне цене али не више од 300.000,00 ЕУР ни мање од 150,000,00 ЕУР (фазе 
3-4). Ову накнаду плаћа Купац потраживања и она се не одбија од купопродајне цене, а биће 
дефинисана Уговором о купопродаји потраживања. Накнаду за успешно обављену трансакцију 
Купац ће уплатити на рачун даваоца услуге што ће бити дефинасно Уговором о купопродаји 
потраживања. Услуге реализоване у Фази 3 и Фази 4 обухваћене су овом накнадом и биће 
плаћене у целости након фазе 4 и након пријема купопродајне цене. Накнада је платива само у 
случају успешног окончања трансакције (продаје потраживања). 
 

Услуга ће бити извршена од стране ангажованих кадрова ДАВАОЦА УСЛУГЕ који 
поседују искуство, квалитет и потребна стручна знања за реализацију предметног посла 
од којих ће једно лице бити Руководилац пројекта. Наведена лица ће бити у потпуности 
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расположива за реализацију предметног посла односно у случају објективне 
спречености замењени одговарајућом заменом. Услугу/Пројекат ће реализовати следећа 
лица: 
 
Руководилац Пројекта:_______________________________________________________ 
Чланови пројектног тима:_____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
НАРУЧИЛАЦ обавља своју делатност на две локације и то у Нишу, Булевар Немањића 
14 а и у Београду, ул. Кнез Михаилова 14, па је обавеза ДАВАОЦА УСЛУГЕ да услугу 
пружа на наведеним локацијама.  

 
Цена 
Члан 2. 
 

Цена за извршење улуге наведене у члану 1. уговора, а која није условно везана за 
успешност трансакције (фазе 1-2)   је_________________динара без пдв-а. 

Ову накнаду плаћа НАРУЧИЛАЦ и она је фиксна и не може се мењати по закључењу 
уговора. 

У оквиру наведене цене ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ мора о свом трошку, обезбедити сваку 
неопходну техничку, логистичку, управљачку и било коју другу услугу која ће бити 
реализована у току важења уговора. Такође, у наведену цену су урачунати сви пратећи 
трошкови рачунајући путне и друге трошкове које ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ има у 
реализацији предметне услуге. 
 
Обрачунати ПДВ за цену из тачке 1. плаћа НАРУЧИЛАЦ.  
 
Начин плаћања 
Члан 3. 
 
Цена из члана 2. овог уговора биће уплаћена на рачун ДАВАОЦА УСЛУГЕ у целости 
након завршене фазе 2 и пријема извештаја о процени вредности потраживања. 

 
Плаћање се врши у року од 15 дана од окончања наведене фазе. 
У овој набавци није дозвољено авансно плаћање.  
 
Rок и начин извршења услуге  
Члан 4. 

Рок за коначно извршење услуге (Фазе 1-2) је______месеци од закључења уговора.  
Рок за коначно извршење услуге (фазе 3-4) је ______месеци од окончања фазе 2. 
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Рок за извршење фазе 3-4 може се продужити уколико се за то укаже потреба услед 
непланираних околности које не спадају у одговорност или кривицу ДАВАОЦА 
УСЛУГЕ. 
 
НАРУЧИЛАЦ ће у свим фазама реализације посла вршити координацију активности са 
ДАВАОЦЕМ УСЛУГЕ, контролисати извршење услуге и исто верификовати 
одговарајућим документом. 
 
Квалитативно-квантитативна примопредаја Услуге врши се записнички од стране 
представника НАРУЧИОЦА и представника ДАВАОЦА УСЛУГЕ. 
 
У случају да се констатују недостаци у квалитету или комплетности Услуге, ДАВАЛАЦ 
УСЛУГЕ је дужан да се одазове позиву НАРУЧИОЦА у року од 24 часа од дана пријема 
писаног обавештења и да у року од 10 дана од дана позива исправи пријављени 
недостатак.  
 
У случају да се у било којој фази реализације уговора констатују одређени недостаци, те 
уколико ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ исто и не отклони у одређеним роковима, НАРУЧИЛАЦ 
може уз одговарајуће образложење предложити раскид уговора и захтевати накнаду 
евентуалне штете, материјалне штете настале намером или крајњом непажном 
ДАВАОЦА УСЛУГЕ. 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ.  

По окончаној фази 2. ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ доставља НАРУЧИОЦУ процену вредности 
портфолија, односно делова портфолија а како је дефинасно у члану 1. уговора и у 
Спецификацији, након чега НАРУЧИЛАЦ доноси одлуку да ли, и на који начин се 
приступа Фази З. 
 
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да Услугу врши законито, професионално, стручно и 
објективно заступајући интересе НАРУЧИОЦА. 
 
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да све информације и податке до којих дође пружањем 
Услуге, чува као пословну тајну, под претњом кривичне одговорности. 
 
Средствo обезбеђења 
Члан 5.  
 
Меница 
У року од 10 дана од закључења овог уговора ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ је дужан да испостави 
НАРУЧИОЦУ бланко соло меницу као средство обезбеђења за извршење уговорне 
обавезе и то на износ од 10% од вредности понуде односно вредности уговора без ПДВ-
а (цена за извршење услуге која није условно везана за успешност трансакције). Меница 
мора бити оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и регистрована 
у складу Законом и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења 
Регистра меница и овлашћења, са роком важења најмање онолико колико траје уговор тј. 
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колико траје рок за испуњење обавезе понуђача. Уз меницу доставити, Потврду о 
регистрацији менице, Менично овлашћење да се меницa без сагласности понуђача може 
поднети на наплату у случају неизвршења обавеза из закљученог уговора, као и копију 
картона депонованих потписа. Средство обезбеђења (меница) не може се вратити 
понуђачу пре истека рока трајања осим ако је понуђач у целости испунио своју 
обезбеђену обавезу. 
 
НАРУЧИЛАЦ задржава право да меницу активира у свим случајевима неизвршавања 
обавеза ДАВАОЦА УСЛУГЕ на начин како је то уговорено. 
 
НАРУЧИЛАЦ неће меницу вратити ДАВАОЦУ УСЛУГЕ пре коначног завршетка посла, 
осим ако је он у целости испунио обавезу која је обезбеђена. 
 
Уговорна казна 
Члан 6.  
 
Уколико ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ својом кривицом или крајњом непажњом не изврши 
услугу, у року како је дефинисано чланом 4.  Уговора, дужан је да на захтев 
НАРУЧИОЦА плати казну од 0,2% од укупне вредности Уговора за сваки дан 
закашњења. 
 
Приликом исплате цене НАРУЧИЛАЦ ће умањити износ на рачуну у случају кашњења 
извршења услуге за износ уговорене казне дефинисане ставом 1. овог члана. 
 
За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у претходном ставу 
НАРУЧИЛАЦ није обавезан да тражи сагласност ДАВАОЦА УСЛУГЕ али је дужан да 
га у року од 8 (осам) дана пре дана плаћања, писмено обавести о разлозима умањења и 
износа који ће бити исплаћен. 
 
Раскид уговора 
Члан 7. 
 
НАРУЧИЛАЦ задржава право да раскине уговор после сваке фазе извшења Услуге и то 
уколико: 
-ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ касни са извршењем услуге више од петнаест дана. 
-ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ не поступи у складу са уговором. 
 
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ има право да раскине уговор из других објективних и доказивих 
разлога уз отказни рок од 30 дана. 
 
Спорови 
Члан 8. 
 
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове првенствено решавају договором. 
У случају да исти не могу решити договором надлежан је Привредни суд у Београду. 
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Важење уговора 
Члан 9. 
 
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и закључује се на период  
од 12 месеци. 

Финансијска средства за обавезе по овом уговору обезбеђена су финансијским планом 
НАРУЧИОЦА за 2019.годину.  

 
Саставни део овог уговора је Сецификација. 
 
За све што није уређено уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим 
односима. 
 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) примерка за сваку 
уговорну страну. 
 
 
ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ                         М.П.                      НАРУЧИЛАЦ  
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VIII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
 
Понуђач попуњава табелу доле са траженим подацима: 

 Предмет набавке- 
Ревизорске услуге за процену 

вредности потраживања 
Јед. мере 

 Цена 
(у динарима без ПДВ-а) 

Цена 
 (у динарима са ПДВ-ом) 

 
1 2 3 4 

А 

Цена за извршење Улуге 
наведене у Спецификацији а 
која није условно везана за 

успешност трансакције (ФАЗЕ 
1-2) 

Укупан 
Фиксни 

износ 

 

 

 
Напомена: 
 
Укупна цена за извршење Улуге наведене у Спецификацији а која није условно везана за 
успешност трансакције представља укупан износ који ће Наручилац платити изабраном 
понуђачу. 
 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, печатом овери и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци наведени у Обрасцу. Уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да Образац структуре цене попуне, печатом 
овере и потпишу сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, печатом оверити и потписати образац 
структуре цене. 
 
Упутство како да се попуни Образац структуре цене: 
 
У колону 3 уписује се укупан фиксни износ цене у динарима изражене БЕЗ пдв-а. 
У колону 4 уписује се укупан фиксни износ цене у динарима изражене СА пдв-ом. 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 
____________________________________________________[навести назив понуђача], 
у поступку јавне набавке бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену вредности 
потраживања, наручиоца Фонда за развој РС, доставља укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 
од наручиоца накнаду трошкова. 
 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, 
______________________________________________________ (Назив понуђача) дајем:  
 

 
ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену вредности 
потраживања, наручиоца Фонда за развој РС, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

 
 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 
ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач__________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену вредности 
потраживања,, наручиоца Фонда за развој РС, поштовао је обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуда. 

 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

Напомена:  
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ПРИЛОГ  -  1 
ПОТВРДА О АНГАЖОВАНИМ ИЗВРШИОЦИМА 

  
 
У вези са јавном набавком бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену вредности 
потраживања, изјављујемо под пуном моралном, кривичном и материјалном 
одговорношћу да испуњавамо услов из конкурсне документације који се односи на 
кадровски капацитет тј. да у радном односу или на други начин у складу са законом, 
имамо радно ангажовано најмање 20 консултаната високе стручне спреме (мин. VII 
степен), од којих најмање 5 лица имају АССА или СРА или CFA сертификат, и од којих 
најмање 2 лица имају међународни сертификат за процене вредности (АSА или RICS 
или REV.), и која ће бити у потпуности расположива за реализацију предметне услуге. 
Извршиоце који ће бити ангажовани за реализацију посла наводимо у табели доле: 
  

Бр. Име и презиме 
Степен 
стручне 
спреме 

Сертификат 
који поседују 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

 
 
Место и датум:                                                                                        Понуђач 
 
 
                                                                                                             Печат и потпис 
 
 
Напомена:  У случају заједничке понуде овај образац фотокопирати за сваког учесника 
у заједничкој понуди посебно. 
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ПРИЛОГ  - 2 
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 
 

 
Списак пружених услуга   
 
У периоду не дужем од пет година од дана објаве позива за предметну јавну набавку, 
пружили смо саветодавне услуге (које укључују минимално подршку у купопродајном 
процесу и процену вредности проблематичних потраживања) на страни купца или 
продавца у поступку продаје портфолија проблематичних кредита правних лица са 
минималном номиналном вредношћу од 100 милиона еура, на територији Региона. 
Дато укључује и поступке продаје правних лица на територији Региона чија актива се у 
већинском делу састоји од проблематичних кредита правних лица са минималном 
номиналном вредношћу од 100 милиона еура, и то следећим субјектима:  
 

Бр. 
Назив корисника/уговарача 

 

Година 
промета 
услуге 

Номинална вредност 
портфолија 

потраживања 
(у еврима) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
 
Регион: Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Северна Македонија. 
 
 
Да су подаци тачни,  својим потписом потврђује: 
 
 
                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                     М.П.                            _________________________ 
         
 
 
Напомена:  Подаци наведени у овом прилогу морају се доказати уредно попуњеним и 
овереним прилогом – 3 или  прилогом – 4. 
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ПРИЛОГ -  3 
ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА 

ПРОДАВЦА/КУПЦА ПОТРАЖИВАЊА 
   
Назив корисника/уговарача 
(купца/продавца потраживања) 

 

Седиште  
Улица и број  
Телефон  
Матични број  
ПИБ  
Место и датум издавања 
потврде 

 

 
Купац/Продавац потраживања издаје 
 

ПОТВРДУ 
 

да му је Давалац услуге 
__________________________________ 

(назив и седиште Даваоца услуге) 
 

У току _______године (навести годину) пружио саветодавну услугу која укључује 
подршку у купопродајном процесу и процену вредности проблематичних потраживања 
у поступку продаје портфолија проблематичних кредита правних лица са 
номиналном вредношћу од ____________ЕУРА (навести износ), на територији Региона, 
и то на основу уговора из______године (навести годину закључења уговора) где смо 
наступали као___________Продавац/Купац потраживања (навести).  
 
Регион: Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Северна Македонија. 
 
Потврда се издаје на захтев даваоца услуге__________________________________ради 
учешћа у поступку јавне набавке бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену вредности 
потраживања, за потребе Фонда за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића 
14А,  и у друге сврхе се не може користити. 
 
 
Да су подаци тачни, својим потписом потврђје Продавац/Купац: 
 

                                                                                                Потпис  
                                                                                              

     м.п.  _________________________________   
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ПРИЛОГ -  4 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА 
ПРОДАВЦА/КУПЦА  

 
   

Назив корисника/уговарача 
(купца/продавца) 

 

Седиште  
Улица и број  
Телефон  
Матични број  
ПИБ  
Место и датум издавања 
потврде 

 

 
Купац/Продавац издаје 
 

ПОТВРДУ 
 

да му је Давалац услуге 
__________________________________ 

(назив и седиште Даваоца услуге) 
 

У току _______године (навести годину) пружио саветодавну услугу која укључује 
подршку у купопродајном процесу и процену вредности у поступку продаје правних 
лица па територији Региона чија актива се у већинском делу састоји од 
проблематичних кредита правних лица са номиналном вредношћу од 
___________ЕУРА (навести износ), и то на основу уговора из_________године (навести 
годину закључења уговора), где смо наступали као__________Продавац/Купац 
(навести).   
 
Регион: Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Северна Македонија. 
 
 
Потврда се издаје на захтев даваоца услуге__________________________________ради 
учешћа у поступку јавне набавке бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену вредности 
потраживања, за потребе Фонда за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића 
14А,  и у друге сврхе се не може користити. 
 
 
Да су подаци тачни, својим потписом потврђје Продавац/Купац: 
 

                                                                                                Потпис  
                                                                                              

     м.п.  _________________________________    
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ПРИЛОГ  -  5 
ПОТВРДА О РУКОВОДИОЦУ ПРОЈЕКТА 

  
У вези са јавном набавком бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену вредности 
потраживања, изјављујемо да ће руководилац пројекта за пружање предметне услуге 
бити лице наведено у табели доле: 

Бр. Име и презиме 

Професионално
/радно 

искуство 
(у годинама) 

Број пројеката на којима је 
учествовао  а који се односе 
на пружање финансијских 

саветодавних услуга 
укључујући пројекте 
управљања, процене 
вредности и продаје 

портфолија проблематичних 
кредита, односно који се 

односе на продају правних 
лица 

1    

 
Да су подаци тачни,  својим потписом потврђује: 
 
 
                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                     М.П.                            _________________________ 
         
 
Напомена:   
Понуђач доставља за наведеног руководиоца пројекта следеће доказе: 
 
-копију образаца М-3а, М или други одговарајући образац из којих се види 
професионално/радно искуство; 
 
-одговарајући број потврда о пројектима на којима је наведено лице учествовало а која 
се односе на пружање финансијских саветодавних услуга (било која врста 
финансијских саветодавних услуга без обзира на вредност) издатих од стране корисника 
пројекта  (Прилог 8). Узеће се у разматрање и достављени прилози 6,7 и 9. 
 
-одговарајући број потврда о пројектима на којима је наведено лице учествовало а која 
се односе на пружање саветодавних услуга које укључују подршку у купопродајном 
процесу и процену вредности проблематичних потраживања, издато од стране 
корисника пројекта (Прилог 6 или Прилог 7). 
 
-одговарајући број потврда о пројектима на којима је наведено лице учествовало а која 
се односе на управљање портфолијом проблематичних кредита, издато од стране 
корисника пројекта (Прилог 9).  
 
У случају да понуђач не достави овај Прилог попуњен на тражени начин са 
траженим доказима, неће добити пондере по овом елементу критеријума. 
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ПРИЛОГ -  6 
ПОТВРДА О УЧЕСТВОВАЊУ НА ПРОЈЕКТУ 

Куповине/продаје портфолија проблематичних кредита правних лица 
   

 
Назив корисника пројекта 

 

 

Седиште  
Улица и број  
Телефон  
Матични број  
ПИБ  
Место и датум издавања 
потврде 

 

 
Корисник Пројекта издаје 

ПОТВРДУ 
 

да је ___________________________ 
 

 (име и презиме учесника пројекта)  
 

У току ________године (навести годину), за потребе нашег привредног друштва, 
учествовао у пројекту пружања финансијских саветодавних услуга (које укључују 
подршку у купопродајном процесу и процену вредности проблематичних потраживања) 
у поступку продаје портфолија проблематичних кредита правних лица са 
номиналном вредношћу од __________ ЕУРА (навести износ), на територији Региона, и 
то на основу уговора из ________године (навести годину закључења уговора), где смо 
наступали као__________Продавац/Купац (навести).    
 
Регион: Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Северна Македонија. 
 
 
Потврда се издаје на захтев даваоца услуге__________________________________ради 
учешћа у поступку јавне набавке бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену вредности 
потраживања, за потребе Фонда за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића 
14А,  и у друге сврхе се не може користити. 
 
Да су подаци тачни, својим потписом потврђје Корисник пројекта: 
 

                                                                                                Потпис  
                                                                                              

     м.п.  _________________________________  
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ПРИЛОГ -  7 
ПОТВРДА О УЧЕСТВОВАЊУ НА ПРОЈЕКТУ 

продаје правних лица 
   

 
Назив корисника пројекта 

 

 

Седиште  
Улица и број  
Телефон  
Матични број  
ПИБ  
Место и датум издавања 
потврде 

 

 
Корисник Пројекта издаје 
 

ПОТВРДУ 
 

да је ___________________________ 
 

 (име и презиме учесника пројекта) 
 

У току ________године (навести годину), за потребе нашег привредног друштва, 
учествовао у пројекту пружања финансијских саветодавних услуга (које укључују 
подршку у купопродајном процесу и процену вредности) у поступку продаје правних 
лица па територији Региона, чија актива се у већинском делу састоји од 
проблематичних кредита правних лица са номиналном вредношћу од ___________ 
_____ЕУРА (навести износ), на територији Региона, и то на основу уговора из 
________године (навести годину закључења уговора), где смо наступали 
као__________Продавац/Купац (навести).     
 
Регион: Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Северна Македонија. 
 
 
Потврда се издаје на захтев даваоца услуге_______________________________ради 
учешћа у поступку јавне набавке бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену вредности 
потраживања, за потребе Фонда за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића 
14А,  и у друге сврхе се не може користити. 
 
 
Да су подаци тачни, својим потписом потврђје Корисник пројекта: 
 

                                                                                                Потпис                                                                                              
     м.п.  _________________________________  
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ПРИЛОГ -  8 
ПОТВРДА О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ  

САВЕТОДАВНИХ УСЛУГА 
 
 
 

 
Назив корисника пројекта 

 

 

Седиште  
Улица и број  
Телефон  
Матични број  
ПИБ  
Место и датум издавања 
потврде 

 

 
 Корисник Услуге издаје 
 

ПОТВРДУ 
 

да је ___________________________ 
 

 (име и презиме учесника пројекта) 
 
 

У току ________године (навести годину), за потребе нашег привредног друштва, 
учествовао у пружању финансисјких саветодавних услуга и то ____________________ 
(навести врсту услуге), на основу уговора из ________године (навести годину 
закључења уговора).   
 
 
Потврда се издаје на захтев даваоца услуге_______________________________ради 
учешћа у поступку јавне набавке бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену вредности 
потраживања, за потребе Фонда за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића 
14А,  и у друге сврхе се не може користити. 
 
 
Да су подаци тачни, својим потписом потврђје Корисник пројекта: 
 

                                                                                                Потпис                                                                                              
     м.п.  _________________________________  
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ПРИЛОГ -  9 
ПОТВРДА О УПРАВЉАЊУ ПОРТФОЛИЈОМ  

ПРОБЛЕМАТИЧНИХ КРЕДИТА 
у поступку продаје портфолија проблематичних кредита 

 
 

 
Назив корисника пројекта 

 

 

Седиште  
Улица и број  
Телефон  
Матични број  
ПИБ  
Место и датум издавања 
потврде 

 

 
Власник портфолија издаје 
 

ПОТВРДУ 
 

да је ___________________________ 
 

 (име и презиме ангажованог лица) 
 

 
У периоду од _________године  до _________ године (навести период), за потребе 
нашег привредног друштва био задужен за активности управљања портфолијом 
проблематичних кредита, на територији Региона, номиналне вредности од 
____________ЕУРА,  на основу уговора из ________године (навести годину закључења 
уговора).      
 
Регион: Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Северна Македонија.  
 
Потврда се издаје на захтев даваоца услуге_______________________________ради 
учешћа у поступку јавне набавке бр. 11/2019 – Ревизорске услуге за процену вредности 
потраживања, за потребе Фонда за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића 
14А,  и у друге сврхе се не може користити. 
 
 
Да су подаци тачни, својим потписом потврђје Корисник пројекта: 
 

                                                                                                Потпис                                                
     м.п.  _________________________________  
 
 


