
 
 

На основу члана 57. Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Агенцији за осигурање 

депозита (О.бр.ПС-546/20 од 15.10.2020. године), који се односи на набавке на које се Закон о јавним 

набавкама не примењује, дана 27. новембра 2020. године 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА 

упућује 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

у поступку набавке консултантских услуга вештачења у економско-финансијској области 

 

Подаци о Наручиоцу 

 

Наручилац: Агенција за осигурање депозита  

Адреса: Београд, Кнез Михаилова бр. 2  

Матични број: 17606786 

ПИБ: 104001240  

Интернет страница: www.aod.rs  

 

Предмет и опис набавке 
 

Предмет набавке је набавка консултантских услуга, односно услуга вештачења у економско-

финансијској области, а набавка се спроводи у циљу израде налаза и мишљења вештака на основу 

документације Агенције у судском поступку који се води пред Вишим судом у Београду, израде 

примедби на налаз другог вештака. Вредност спора је 11.062.585,98 динара. Спорни уговорни однос 

је настао у децембру 2003. године. 

 

Врста поступка набавке 
 

Предметна набавка представља набавку на коју се Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 

91/19) не примењује и иста се спроводи у складу са одредбама Правилника о ближем уређивању 

поступка набавки у Агенцији за осигурање депозита (у даљем тексту: Правилник) које се односе на 

спровођење набавки на које се Закон не примењује.  

 

Циљ поступка 
 

Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора о пружању консултантских услуга, односно 

услуга вештачења у економско-финансијској области, а за потребе судског спора који води Агенције 

пред Вишим судом у Београду. 

 

Начин и рок за достављање понуде  

 

Понуда се сматра благовременом уколико је достављена Наручиоцу до 1. децембра 2020. 

године до 12:00 часова. 

 

http://www.aod.rs/


Достављање понуда врши се електронским путем, на мејл адресе:milos.lazarevic@aod.rs и 

andrej.djujic@aod.rs . 

Захтеви Наручиоца 

 

1) Понуђач израђује налаз и мишљење на следеће околности:  

 који новчани износ је Наручилац ставио на располагање физичком лицу (у динарима са 

назначењем противвредности и еврима по средњем курсу НБС на дан пуштања кредита); 

 који укупни износ је физичко лице вратило Наручиоцу до дана сачињавања налаза ( у 

динарима са назначењем противвредности у еврима по средњем курсу НБС на дан сваке 

исплате); 

 пројекцију укупног износа који би био исплаћен Наручиоцу до истека рока на који је уговор 

о кредиту закључен уз коришћење параметара за раст цена на мало који су познати и 

примењиви на дан вештачења ( у динарима са назначењем противвредности у еврима по 

средњем курсу НБС на дан сваке уплате, а за будуће рате на дан вештачења); 

 да утврди да ли је након истека рока на који је уговор закључен, према условима из уговора, 

могуће отплатити целокупан уговорени износ, уз редовне отплате обрачунатих рата од 

стране Агенције, а имајући у виду услове и начин обрачуна дуговања; 

 израђује примедбе на налаз и мишљење другог вештака економско-финансијске струке. 

 

2) Понуђач пружа консултантске услуге вештачења у економско-финансијској области са пажњом 

доброг стручњака и правилима струке. 

 

 

Цена 

 

Понуђач исказује цену у динарима без урачунатих пореза и доприноса, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке. За оцену понуде узеће се у обзир 

цена без пореза  и доприноса.  

 

Сви евентуални попусти на цену морају бити укључени у укупну цену.  

 

Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.  

 

Важност понуде 

 

Понуда мора да важи најмање 8 дана од дана истека рока за достављање понуде. У случају да 

понуђач наведе краћи рок вaжења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац 

може затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за 

продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

 

Закључење уговора 

 

Уговор се закључује ради пружања консултантских услуга, односно услуга вештачења у економско-

финансијској области у спору Агенције пред Вишим судом у Београду. 
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Начин плаћања 

 

Плаћање се врши у року од 8 дана од дана достављања фактуре, а након израде налаза и мишљења 

у складу са захтевом Наручиова, односно приступа одржаном/неодржаном рочишту пред Вишим 

судом у Београду. 

 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

Понуђач не може захтевати авансно плаћање. 

 

Критеријум за доделу уговора 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума најниже понуђене укупне цене 

тражених услуга. 

 

Посебни услови: 

 

Понуђач мора да поседује важеће решење надлежног министарства о упису у регистар судских 

вештака економско-финансијске струке, као и доказ да је у претходне две године обављао вештачење 

из те области у најмање три судска предмета (налог суда и сл.), а које доказе је потребно да достави 

уз понуду. 

 

Понуда треба да садржи: 

1) Име и презиме понуђача; 

2) Адресу понуђача; 

3) Електронска адреса понуђача (e-mail); 

4) Телефон; 

5) Број рачуна понуђача и назив банке код које Понуђач има отворен рачун; 

6) Рок и начин плаћања; 

7) Рок важења понуде; 

8) Понуђену цену за са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији  набавке, 

односно понуђену цену за: 
 израду налаза и мишљења на основу документације Агенције; 

 израду примедби на налаз другог вештака; 

 приступ пoнуђача на одржано рочиште; 

 приступ понуђача на неодржано рочиште. 

 

 


