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ЈКП „ Чистоћа“ Нови Сад 
Сентандрејски пут 3 
Комисија за јавну набавку ЈНМВ-24У/20 
Процена капитала предузећа  
Број:  8525 
Дана: 22.06.2020. 
 
                                                                                           
Предмет: Одговор на питање  
           
   Наручилац је дана 11.06.2020. године на имејл адресу примио Питање за јавну 
набавку „Процена капитала предузећа“, редни број набавке ЈНМВ-24У/20. С обзиром 
да је питање примљено након радног времена Наручиоца, у складу са тачком 14. 
Упутства понуђачима како да сачине понуду из Конкурсне документације питање је 
заведено  код Наручиоца  следећег радног дана, 12.06.2020. године под бројем 
8063. 
С обзиром да је истог дана поднет Захтев за заштиту права у предметном поступку 
јавне набавке и да је Наручилац задржао све даље активности, Наручилац одговор 
на питање објављује по усвајању поднетог Захтева и наставку предметног поступка 
јавне набавке.  
 

Питање: 
 

Везано за Јавну набавку мале вредности "Процена капитала предузећа" достављам 
следећа питања: 
 
1. На основу ког позитивног законског прописа или подзаконског акта Републике 
Србије се тражи поседовање серификата стране организације (АСА)? 
 
2. Које су то компетенције потребне за процену вредности капитала комуналног 
предузећа у Србији које не поседују домаће стручне организације, а поседује их 
америчка  организација? 
 
3. Због чега нису превиђени серификати неке друге стране државе (нпр. Кине, Јапана, 
Русије)? 

 
Одговор Наручиоца:  
 
Наручилац у конкурсној документацији одређује додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског 
капацитета увек када је то потребно имајући увид у предмет јавне набавке, сходно 
члану 76. став 2. Законом о јавним набавкама. Притоме, сходно ставу 6. истог 
члана, наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку тако да ти услови 
не дискриминишу понуђаче и да су логичкој вези са предметом јавне набавке.  
 



2 
 

Наручилац одређује додатне услове за учешће како би у што већој мери обезбедио 
поузданост будућег пословног партнера. У том циљу, он одређује додатне услове 
када је то потребно имајући у виду предмет јавне набавке, њен значај и циљ. 
 
Наручилац није захтевао АСА сертификат из разлога што га издаје страна 
организација и  то америчка. 
 
Америчко удружење проценитеља (АСА) је водеће међународно удружење за 
процену вредности и сертификати издати од тог удружења су препознати на 
глобалном нивоу. 
 
АСА сертификат је према сазнањима Наручиоца на располагању и у Србији – 
постоји више проценитеља који поседују звање Accredited Senior Appraisers. 
 
Није неуобичајено да Наручиоци услуга процене вредности капитала захтевају да 
лица која ће вршити процену вредности капитала поседују међународно признати 
професионални сертификат из области процене вреднсоти, из разлога што управо 
ти сертификати гарантују Наручиоцу да проценитељ поседује стручне и 
професионалне квалификације за процену и да ће Извештаји о процени бити 
поуздани у погледу квалитета и етичких и професионалних стандарда, што и јесте у 
интересу Наручиоца. 
 
Како би омогућио учешће већег броја понуђача у предметном поступку јавне 
набавке Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације тако што ће 
захтевати да минимално 1 лице (од кључног особља) мора поседовати 
међународно признат професионални сертификат ASA („Аccresited Senior 
Appraisers“) или CFA („Chartered Financial Analyst“).  

 
 
 
      Комисија за јавну набавку 

 
  

 


