
 
 
 

 

 

ЈП«ВОЈВОДИНАШУЕ» 

ул. Прерадовићева бр. 2 

Петроварадин 
Број: 1152/1  
Дана: 20.09.2019. год. 
 
 
 
 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности услуга:  

 

- РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 2019. ГОД. - 

(за период до 2 године) 

 
 

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 76 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Позив за подношење понуда број 76 је објављен на Порталу и на интерент страници Наручиоца 
дана 20.09.2019. године. 
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ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин 

 
На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС,, бр.124/2012, 14/2015, 
68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и доказивању испуњености услова (,,Сл.гласник РС,, бр.29/2013, 104/2013), а у вези 
са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности број: 1152 од 02.09.2019.године, 
Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности, образована Решењем бр.1153 од 
02.09.2019.године припремљена је ова конкурсна документација. 
 

Конкурсна документација садржи: 

Број 

погл. Назив поглавља  

1 Општи подаци о јавној набавци  

2 Подаци о предмету јавне набавке  

3 

Техничка спецификација предмета јавне набавке 

немогућност подношења заједничке понуде и ангажовања подизвођача, цена и начин 

паћања рок важења понуде    

4 

Услови из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама и начин доказивања 

испуњености истих (обрасци Изјаве понуђача и образац Потврде о стручним 

референцама  

5 Упутство понуђачима како да сачине понуду   

6 Образац понуде  

7 Модел уговора  

8 Образац трошкова припреме понуде  

9 

 

Образац изјаве о независној понуди  

   

10 

Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75.став 2.Закона о јавним 

набавкама  

 

Укупан број страна конкурсне документације: 45 
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ОПШТИ ПОDАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 

 

Назив Наручиоца: ЈП ,,ВОЈВОДИНАШУМE,, Петроварадин, 

Седиште Наручиоца: ул. Прерадовићева бр. 2  

 

Контакт лица у предметном поступку:  
Мирјана Кричковић, дипл.мен. (за техничка питања) – председник комисије 

krickovic@vojvodinasume.rs  
Eдита Бркић, дипл.правник – члан комисије  
edita.brkic@vojvodinasume.rs;  

 

Текући рачун: 205 – 601-31 Комерцијална банка ад Београд 

Матични број: 08762198  
Порески број: 101636567 

Интернет адреса:  www.vojvodinasume.rs 

 

1.2. ВРСТА ПОСТУПКА 
 
 

Zа предметну јавну набавку спроводи се поступак јавне набавке мале вредности сходно члану 39. 
Zакона о јавним набавкама, у даљем тексту ЗЈН („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, бр.14/2015 и 68/2015). 

 

1.3. ПРEDМEТ ЈАВНE НАБАВКE услуга ревизије финансијских извештаја (за период од 2 године) 

 

1.4. У предметном поступку НИЈE У ПИТАЊУ РEЗEРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА.  

 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРEДМEТУ ЈАВНE НАБАВКE 
 
2.1.ОПИС ПРEDМEТА НАБАВКE - набавка услуге ревизије финансијских изештаја  
(за период до 2 године) у складу са спецификацијама које су саставни део ове Конкурсне  
документације. 
 
2.2.НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  
- услуге финансијске ревизије -  79212100 

mailto:krickovic@vojvodinasume.rs
mailto:edita.brkic@vojvodinasume.rs
http://www.vojvodinasume.rs/
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2.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ОБЛИКОВАН ПО ПАРТИЈАМА. 

 

2.4. ПРЕУЗИМАЊЕ – ДОСТАВЉАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки Републике Србије  
www.portal.ujn.gov.rs или са интернет странице Наручиоца  www.vojvodinasume.rs 

 

2.5.  ПОНУДА  СЕ  СМАТРА  БЛАГОВРЕМЕНОМ  УКОЛИКО  ЈЕ  ПРИМЉЕНА  ОД  

СТРАНЕ  НАРУЧИОЦА ДО 03.10.2019. ГОДИНЕ, ДО 9,30h. 
 
 

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. Потврда о пријему понуде садржи датум и сат пријема понуде.  
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. 

 

2.6. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Јавно отварање благовремено приспелих  понуда ће се обавити дана 03.10.2019. год. у 10,00 часова, 

у Дирекцији ЈП «Војводинашуме», 21131 Петроварадин, ул. Прерадовићева бр. 2. 
 
 

Присутни представници Понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији Наручиоца 
поднети пуномоћ Понуђача за учешће у поступку отварања понуда (осим уколико отварању понуда 
присуствују законски заступник понуђача у ком случају пуномоћ није потребна, већ само лични 
документ на увид). 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.vojvodinasume.rs/
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Датум и сат подношења___________________________________________________________  

(попуњава Писарница код наручиоца) 

 

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ! 

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА:  

 

- РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 2019. ГОД. -  

(за период до 2 године) 

 

РЕДНИ БРОЈ јавне набавке: 76 

НАРУЧИЛАЦ: 

 

ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

ПОНУЂАЧ: 

 

назив: ________________________________________________________________ 

 

адреса: _______________________________________________________________ 

 

број телефона: ______________________ 

 

број телефакса: ______________________ 

 

електронска адреса: ______________________ 

 

име и презиме лица за контакт: ______________________. 

 

 
 

 
НАПОМЕНА: 
- образац попунити и залепити на коверту, или га дословно преписати на коверат и 

попунити  
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3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  ПРЕДМЕТА  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ,  
КАДРОВСКА СТРУКТУРА, РОК И МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГЕ, КВАЛИТЕТ 
УСЛУГЕ, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 

3.1.СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РОК И МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГЕ 
 
 
Предмет ревизије: финансијски извештаји Јавног предузећа „Војводинашуме“ Петроварадин, 
са седиштем у Петроварадину, Прерадовићева 2. Предмет ревизије односи се на финансијске 
извештаје коју Понуђач (Извршилац услуге) врши за период од 2 године, односно врши ревизију 
финансијских извештаја за 2019.годину и 2020.годину. 

 
Предузеће је разврстано у групу ,,великих правних лица,, у складу са законом којим се уређује 
област рачуноводство. 

 

РEВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВEШТАЈА ОБУХВАТА: 
 

1. прибављање доказног материјала (ревизорских доказа) у 38 организационих јединица у 
оквиру шест огранака, Дирекцијама огранака предузећа и Дирекцији предузећа.  

 
Седиште Дирекције предузећа и адреса места пословања дирекција огранака предузећа су: 

- Дирекција ЈП „Војводинашуме“ у Петроварадину;   
- Дирекција ШГ „Сомбор“ у Сомбору,  

- Дирекција ШГ „Банат“ у Панчеву,  

- Дирекција ШГ „Сремска Митровица“ у Сремској Митровици,   
- Дирекција ШГ „Нови Сад“ у Новом Саду,  

- Огранак „Војводинашуме-Ловотурс“ у Петроварадину;  

- Огранак-Туристичка агенција “Војводинашуме-турист” у Петроварадину; 
 
 

2. састављање Извештаја о ревизији на српском језику у складу са Међународним Стандардима  
ревизије и Законом о ревизији, уз обавезно давање незавизног стручног мишљења о томе да ли 
финанансијски извештаји у свим материјално значајним аспектима дају истинит и објективан 
приказ финансијског стања и резултата пословања правног лица, у складу са одговарајућом 
регулативом за израду финансијских извештаја;  

 
3. састављање предлога недостатака о систему функционисања рачуноводства  и 
рачуноводствених контрола и давање препорука за њихово унапређење у складу са природом 
претежне делатности  и Међународним стандардима ревизије у договору са овлашћеним 
представником Наручиоца. 
 

Понуђач (Извршилац) је обавезан да најкасније до 01.06.2020, године Наручиоцу достави 

финални Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину, односно  01.06.2021.год. за 

2020. годину. Наведене финалне извештаје Понуђач (Извршилац) доставља у 3 примерка, у 

штампаној форми, у седишту Наручиоца. 

Динамику (план ревизије) Понуђач (Извршилац) и Наручилац утврђују након закључења 
уговора, за период од закључења уговора до предаје финалног Извештаја о ревизији за 
одговарајућу годину. 
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Место вршења услуге:  
1. ,,Дирекција предузећа,, Петроварадин, ул. Прерадовићева број 2, и 
 
Огранци предузећа:  
 
2. ШГ ,,Банат,, Панчево, ул. Максима Горког, број 24, Панчево. 
3. ШГ ,,Нови Сад,, Нови Сад, Булевар Ослобођења број 127/XИ  
4. ШГ ,,Сремска Митровица,, Сремска Митровица, ул. Паробродска 2  
5. ШГ ,,Сомбор,, Сомбор, Апатински пут бр.11 
6. огранак ,,Војводинашуме-Ловотурс,, Петроварадин и огранак Туристичка агенција 
“Војводинашуме-турист” Петроварадин, Прерадовићева број 2. 
 
КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ 
 
Вршење услуге и квалитет извршене услуге вршења ревизије финансијскхих извештаја мора бити 
у складу са Законом о ревизији ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013), Међународним 

рачуноводственим стандардима, Међународним стандардима финансијског извештавања, 
Међународним стандардима ревизије и Кодексом етике за професионалне рачуновође, као и 
у складу са важећим прописима, стандардима и правилима струке за ову врсту посла. 
 
Понуђач (Извршилац услуге) са којим буде закључен уговор своје уговорне обавезе врши у складу 
са одредбом члана 25. став 4. Закона о ревизији (,,Сл.гласник РС,, бр.62/2013), која гласи: 
,,Друштва за ревизију не могу уговорене послове да уступају другим  друштвима за ревизију, осим 
ако овим законом није друкчије прописано,,. 
 
КАДРОВСКА  СТРУКТУРА 

 
Извршилац услуге је обавезан да ангажује ревизорске тимове одређене структуре према 
квалификацији чланова ревизорског тима од најмање три запослена, а минимум један овлашћени 
лиценцирани ревизор. 
 
За обављање ревизије понуђач је дужан да оформи ревизорске тимове, који су примерени 
успешном извршењу ревизије финансијских извештаја великог правног лица специфичне 
делатности гајења шума и остале шумарске делатности, у складу са законом. 
 
Ревизију обављају лиценцирани овлашћени ревизори, запослени у друштву за ревизију 
(Понуђача-Извршиоца услуге). Друштво за ревизију може поједине послове у поступку ревизије 
да повери и другим лицима која су запослена у друштву за ревизију, а која немају лиценцу за 
рад на пословима ревизије, под условом да је њихов рад планиран и надзиран од стране 
лиценцираног овлашћеног ревизора. 

 

Понуђач мора имати у радном односу са пуним радним временом запослена најмање четири 

лиценцирана овлашћена ревизора у складу са чланом 23. став  3. Закона о ревизији. 

 

Да  би учествовао у овој јавној набавци понуђач мора да испуњава минимум законски услов, 

односно да у радном односу са пуним радним временом има запослена најмање четири 

лиценцирана овлашћена ревизора, док ће се други додатно запослени лиценцирани овлашћени 

ревизори и овлашћени ревизори запослени у друштву за ревизију који немају лиценцу за рад на 

пословима ревизије и други запослени, а које ће понуђач према уговору ангажовати у оквиру 

ревизорских тимова. 
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ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
 

Понуђач нуди цену за вршење услуге ревизије финансијских извештаја за 2019.годину и 2020. 
годину, у динарима без ПДВ-а. Понуђач уписује понуђену цену у образац понуде. 
 

У цени су садржани сви трошкови неопходни за вршење предметне услуге. 

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 
 
 

Плаћање се врши за 2019.годину:  
 
прва рата у износу од 30 %, 7 дана након потписивања Уговора, а остатак у износу од 70 % у року 
од 15 дана од предаје финалног Извештаја о ревизији финансијских извештаја, на основу 
испостављене фактуре Понуђача (Извршиоца). 
 
Плаћање се врши за 2020.годину:  
 
прва рата у износу од 30 %, најкасније на дан 31.10.2020 године, а остатак у износу од 70 % у року 
од 15 дана од предаје финалног Извештаја о ревизији финансијских извештаја, на основу 
испостављене фактуре Понуђача (Извршиоца). 
 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда.  
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
Понуђача продужење рока важења понуде. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

4.1. ОБАВEЗНИ УСЛОВИ  ( члан 75. Закона) 

 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

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

2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре,  

3) ./. ( брисан из Закона) 

4) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,  

5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом   

 

Понуђач је дужан да при састављању понуде у складу са чланом 75 став 2. Закона о јавним 

набавкама изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе 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 подношење понуда (образац изјаве 

чини саставни део ове конк.документације)  

 

 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ (члан 76. Закона) 

Од додатних услова за учешће из члана 76 Закона, наручилац од понуђача захтева да докаже да 

испуњава неопходни: ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ према упутству из ове конкурсне 

документације наведеног у поглављу  4.6. 

 

4.3.  УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНУ ПОДИЗВОЂАЧ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 

80. ЗАКОНА  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођаче достави 

доказе о испуњености обавезних услова за учешће наведених у члану 75 став 1 тачке 1) до 4) 

Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75 став 1 тачка 5) Закона за део набавке који ће 

извршити преко подизвођача. 

 

 4.4. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 81.ЗАКОНА 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове за учешће из члана 75 став 1 тачке 1) до 4) Закона. Доказ о испуњености услова из 

члана 75 став 1 тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Изјаву из члана 75 став 2 

Закона, мора сачинити сваки понуђач из групе понуђача. Додатне услове понуђачи из групе 

понуђача испуњавају заједно.  
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4.5. УПУТСВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА (ИЗ 

ЧЛАНА 75.ЗАКОНА)   

  
ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
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 ________________________________________________________ у  

                                                                (назив и седиште Понуђача) 
 
поступку јавне набавке мале вредности услуга: РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
2019. ГОД. (за период од 2 године), редног броја набавке 76/19, испуњава све услове из члана 
75. Закона, односно услове дефинисане Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку 
и то: 
 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у регистар Агенције за 

привредне регистре; 

2) Понуђач 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) (брисана је из закона) 

4) 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); 

5) Понуђач поседује важећу дозволу за обављање ревизије издату од стране надлежног 

Министарства   
 
 
 

Место: _____________________ М.П.      Понуђач 

Датум: _____________________ ___________________ 

 

 

 

 

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, 

потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 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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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

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 мале вредности услуга: Ревизија финансијских извештаја 2019. год. 

(за период од 2 године), редни број јавне набавке: 76/19, испуњава све услове из члана 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку коју 

спроводи Наручилац ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, и то: 

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

регистар; 

2) Подизвођач и његов 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 мита, кривично дело 

преваре; 

3) ./. 

4) 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); 

5) Подизвођач поседује важећу дозволу за обављање ревизије издату од стране надлежног 

Министарства (за део набавке који ће се извршити преко подизвођача). 

 

Место: ______________________ 

         М.П.                                  Подизвођач 

Датум: _____________________           _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: ова изјава се сачињава уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем. Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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4.6. УПУТСВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА   

 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

услови докази 

Понуђач треба  да је у последњих 3 године              

(2016-2018) извршио услуге које су предмет    

набавке у износу од 8.000.000,00 динара,  

односно услуге ревизије финансијских 

извештаја код великих правних лица (као 

наручиоца услуге) са претежном делатношћу: 

гајење шума и остале шумарске делатности, 

као  специфична  делатност посебног обима и 

сложености података који се обрађују, што ће 

Наручиоцу послужити као доказ да је понуђач 

који поседује наведени пословни капацитет у 

потпуности упознат са пословима којима се бави 

Наручилац и као потврда да понуђач има 

довољан степен познавања  области  за  коју  се  

врши предметна услуга. 

 

- списак пружених услуга вршења ревизије      

финансијских извештаја код великих 

правних лица (као наручиоца услуге)са 

претежном делатношћу: гајење шума и 

остале шумарске делатности, са 

износима, годином/годинама када су 

услуге извршене и називом наручиоца за 

кога су услуге вршене; 

 

- потврда за стручне референце које прате 

списак пружених услуга дата од стране 

наручиоца услуге за кога је услуга 

извршена 

 

Напомена: образац списка пружених услуга 

и образац потврде за стручне референце 

дат је у оквиру конкурсне документације. 

 

 

 

Напомена: у случају заједничке понуде услове пословног капацитета морају испуњавати 

сваки од учесника у заједничкој понуди појединачно, у складу са чланом 81. став 2. 

Закона о јавним набавкама.  

 

Разлог због кога се наручилац одлучио за овако дефинисан услов пословног капацитета, као и 

да услов пословног капацитета мора испуњавати сваки од учесника у заједничкој понуди који 

потписује ревизорски извештај је следећи: ЈП "Војводинашуме" Петроварадин основано је са 

циљем да интегрално газдује шумама и у складу са принципима одрживог развоја (одрживог 

шумарства) и профитабилности уз повећање шумовитости и унапређење постојећег шумског 

фонда АП Војводине. Као такво у својим пословним књигама, пре свега билансу стања, 

поседује ставке које су специфичне у смислу контроле и исправности, са аспекта стручног 

мишљења, које је предмет јавне набавке нарочито када је у питању ревизорска анализа 

годишње процене вредности шума и биолошких средстава и изражавање мишљења по том 

основу.  
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Такође једна од најзначајнијих ставки и на страни прихода и на страни расхода је везана 

за континуирано резервисање за просту биолошку репродукцију шума и њено укидање. Веома 

битна чињеница је да се комплетни обрачуни залиха и производње који су такође нераздвојиви 

од основне делатности темеље на подацима из погонског књиговодства, што поред знања 

ревизорских процедура и поступака, захтева знање везано за специфичности основне 

делатности газдовања и гајења шума и остале шумарске делатности.  

 

Сходно наведеном уважавајући струку и звање свих понуђача који се баве пословима ревизије 

став наручиоца је да ће сходно члану 81. Закона о јавним набавкама, примењујући наведени 

критеријум, сем објективног стручног мишљења добити и најквалитетнији предлог недостатака 

о систему функсионисања рачуноводства  и рачуноводствених контрола и давање препорука за 

њихово унапређење у складу са природом претежне делатности  и Међународним стандардима 

ревизије у договору са овлашћеним представником Наручиоца што представља део предмета 

набавке.  

 

Обзиром да је циљ законодавца да додатни услови подигну ниво квалитета извршења 

предметне набавке кроз услове примерене предмету јавне набавке наручилац се одлучио за 

услов пословног капацитета како је дефинисано у оквиру конкурсне документације, који морају 

испунити сваки од учесника у заједничкој понуди појединачно.  
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4.6.1. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА 
 

 
 

Извршилац _____________________________________________________(назив понуђача) који 
је извршио услугу ревизије финансијских извештаја код великих правних лица (као 
наручиоца услуге) са претежном делатношћу: гајење шума и остале шумарске делатности, 
са износима, годинама када су услуге извршене (2016-2018. год.) код наручиоца према 
следећој табели: 

 

 

Година у 

којој је 

услуга 

извршена 

Назив наручиоца  

за која је извршена услуга ревизије 

Износ за који је 

услуга вршена код 

наручиоца  

(дин.без ПДВ-а) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Укупан износ 

 

 

 
                              

 

датум: 

  

 МП 

Потпис одогворног лица 

            понуђача    

____________________                _________________________  
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4.6.2 ПОТВРДА О СТРУЧНИМ РЕФЕРЕНЦАМА 
 
 

На основу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 
68/15) треће лице (наручилац) за кога је понуђач извршио услугу: 

___________________________________________________________________________________ 

                                                     назив, седиште и контакт телефон  

 

Матични број:______________________                         ПИБ:______________________________ 

 

 

Издаје:                                                            ПОТВРДУ 

да је_____________________________________________________________________________ 

                                                        (назив и седиште понуђача) 
 

извршио услуге ревизије финансијских извештаја код великог правног лица (трећег лица као 

наручиоца услуге) са претежном делатношћу: газдовање и гајење шума и остале шумарске 

делатности у претходних 3 године, у укупној вредности од минимум 8.000.000,00 РСД (без ПДВ-а) и 

то: 
 
У 2016. години у укупној вредности од _______________ динара (без ПДВ-а) 

У 2017. години у укупној вредности од _______________ динара (без ПДВ-а) 

У 2018. години у укупној вредности од _______________ динара (без ПДВ-а) 

 

 

што укупно износи _______________ динара (без ПДВ-а) 
 
 

Потврда се издаје на захтев понуђача (Извршиоца услуге) ради учешћа у поступку јавне набавке 
услуга РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 2019.год. редни број јавне набавке 76/19, 
коју спроводи наручилац ЈП „Војводинашуме“, 21131 Петроварадин, Прерадовићева бр. 2, и у друге 
сврхе се не може користити. 

 

 

 

 

Место и датум издавања М.П.                                       ОВЕРАВА  
___________________ ________________________________ 

               Потпис одговорног лица  

             код трећег лица (наручиоца) 
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5.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду припремљено је на основу Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гл. РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), и на основу члана 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл.гл.РС“ број 86/2015).   
Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима 
НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној 
набавци.  
Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су 
садржане у конкурсној документацији. 

 
 

Непоштовање датих упутстава и неподношење свих тражених података и информација које су 
наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговара условима 
предвиђеним у конкурсној документацији представља у сваком погледу, ризик за ПОНУЂАЧА који 
као резултат може имати одбијање његове понуде. 

 

 

5.1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.  
1.1. Наручилац ће водити поступак набавке и припремити конкурсну документацију на 
српском језику.   
1.2. Понуда као и целокупна преписка у вези са понудом коју размене Понуђач и Наручилац 
мора бити написана на српском језику.   
1.3. Понуда мора бити састављена 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.  

 

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуда се припрема и подноси у складу са овом конкурсном документацијом и треба да доказује да 
понуђач испуњава законом прописане услове за учешће у предметној јавној набавци. 
 
Понуда се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се непосредно или путем поште, 
на обрасцима из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-
откуцана или написана необрисивим мастилом и оверена печатом и потписана од стране овлашћеног 
лица понуђача (лице овлашћено за заступање). 
 

 
Напомена: исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других образаца и изјава мора се 
оверити инициијалима особе која је потписала понуду (параф) и печатом понуђача. 

 

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ: 
 
 

1. „ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ“ попуњен, потписан од стране овлашћеног лица Понуђача и оверен 
печатом Понуђача чиме понуђач потврђује да су тачни подаци који су у образцу понуде наведени 
и да је сагласан са свим наведеним.  
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2. „МОДЕЛ УГОВОРА“ попуњен, потписан од стране овлашћеног лица Понуђача на последњој 
страни и оверен печатом Понуђача на последњој страни модела, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора.  
 
 

3. ,,ИЗЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА,, попуњену и потписану од стране овлашћеног лица и оверену 
печатом Понуђача.  

 

4. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНОГ УСЛОВА (ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ):  

  
4а) СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА ( мора бити попуњен, потписан и оверен печатом 
Понуђача). 
 
4б) ПОТВРДА О СТРУЧНИМ РЕФЕРЕНЦАМА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА који су 

наведени у ,,Списку извршених услуга,, (потврда мора бити потписана и оверена од стране 

трећих правних лица/наручиоца за које је  понуђач вршио услуге које су предмет јавне набавке). 
 

5. „ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ“ понуђач попуњава уколико је исти имао 
наведене трошкове, тиме што попуњава приложени образац, потписује и оверава печатом; 
(напомена: достављање овог обрасца није обавезно!)  
 

6. „ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ“ мора бити попуњена и потписана од стране 
овлашћеног лица Понуђача и оверена печатом; 
 

7. ,,ИЗЈАВА О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА,, мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица 
Понуђача и оверена печатом; 
 

8. СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦЕНЦИРАНИХ РЕВИЗОРА СА ПУНИМ РАДНИМ 

ВРЕМЕНОМ КОД ПОНУЂАЧА И ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА ЗАПОСЛЕНИХ У 

ДРУШТВУ ЗА РЕВИЗИЈУ КОЈИ НЕМАЈУ ЛИЦЕНЦУ ЗА РАД НА ПОСЛОВИМА 

РЕВИЗИЈЕ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ КАО И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ – РАДНО 

АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА КОД ПОНУЂАЧА КОЈИ СУ ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА ВРШЕЊЕ 

РЕВИЗИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (образац на коме се сачињава списак је 

саставни део ове конкурсне документације, мора бити попуњен, потписан и оверен печатом 

Понуђача.) 
 

5.3. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  
 
 

У року за подношење понуде 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 на адресу: ул. Прерадовићева број 2, 

Петроварадин, са назнаком: 

 

„Измена/допуна/опозив или Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – РЕВИЗИЈА 

ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 2019.ГОД, ЈН број 76/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или на полеђини 

коверте/кутије навести назив и адресу Понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на 

коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника 

у заједничкој понуди. 
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Измена, допуна и/или опозив понуде мора бити оверена печатом Понуђача и потписана од стране 
овлашћеног заступника Понуђача (подизвођача, свих Понуђача из заједничке понуде уколико се 
понуда подноси на тај начин)  
 
По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 
 
5.4. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
 

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. 
 
 

5.5. ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ ПОНУДЕ 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 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. 
 
Приликом подношења понуде понуђач је дужан да за подизвођача достави све доказе о испуњености 
(обавезних) услова како је наведено у поглављу 4. конкурсне документације. 

 
5.6. ЗАХТЕВИ У ВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

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 оне које одреди наручилац, а то су: 

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и  
заступати групу понуђача пред Наручиоцем, а чији ће кључни ревизорски партнер у име  групе 
понуђача потписати финални извештај о ревизији финансијских извештаја (у складу са 
чланом 30. став 3. Закона о ревизији); 

- податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
- понуђачу који ће издати рачун;  
- рачуну на који ће бити извршено плаћање и  
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  
Сваки учесник у заједничкој понуди мора појединачно испунити законски услов из члана 23. 
став  3. Закона о ревизији. 
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5.7. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

Плаћање се врши за 2019.годину:  
 
прва рата у износу од 30 %, 7 дана након потписивања Уговора, а остатак у износу од 70 % у року од 
15 дана од предаје финалног Извештаја о ревизији финансијских извештаја, на основу испостављене 
фактуре Извршиоца услуге. 
 
Плаћање се врши за 2020.годину:  
 
прва рата у износу од 30 %, најкасније на дан 31.10.2020 године, а остатак у износу од 70 % у року од 
15 дана од предаје финалног Извештаја о ревизији финансијских извештаја, на основу испостављене 
фактуре Извршиоца услуге. 

 

Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда. 
 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача 
продужење рока важења понуде. 

 
 

5.8. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 
 
 

Цена се исказује у динарима без ПДВ-а. У цени су садржани су сви припадајући трошкови.  
 
У цени су садржани сви трошкови неопходни за вршење предметне услуге. 
 
Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. Закона.  

5.9. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
 

 
Сагласно члану 61. став 7. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр.124/12), Наручилац захтева да 
се приложи и финансијско средство обезбеђења којом Понуђач обезбеђује извршење уговорене 
обавезе и то према следећем: 

 
ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, понуђач ће, уколико понуђачу буде одлуком наручиоца додељен 
уговор, пре закључења уговора, доставити: 
  

-БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом понуђача,  
 -ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке Србије (у складу са Одлуком 
о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.гл.РС“ 
бр.56/11), а на основу члана 47а став 6. Закона о платном промету („Сл.гл.РС“ бр.3/2002 и 
5/2003 и „Сл.гл.РС“ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011)). 
  
 -МЕНИЧНО ПИСМО чији је образац у прилогу, при чему менично писмо мора бити 
попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 10% од уговореног износа, без ПДВ, а у 
циљу доброг извршења посла, са роком важности 30 дана дуже од дана истека рока за 
коначно извршење услуга, односно реализацију уговора и свих његових евентуалних анекса.  
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ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА, понуђач ће, уколико понуђачу буде одлуком 
наручиоца додељен уговор, пре закључења уговора, доставити: 

 

- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом понуђача,  
- ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке Србије (у складу са 
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 
(„Сл.гл.РС“ бр.56/11), а на основу члана 47а став 6. Закона о платном промету („Сл.гл.РС“ 
бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл.гл.РС“ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011) 
- МЕНИЧНО ПИСМО чији је образац у прилогу, при чему менично писмо мора бити 
попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ уговореног аванса са ПДВ-ом 
(вредност аванса са порезом на додату вредност), а у циљу доброг извршења посла, са 

трајањем све до коначног извршења посла.  
 

У случају уговореног авансног плаћања наручилац неће исплатити ниједан износ пре него што прими 
тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 
Уз меницу и менично писмо прилаже КАРТОН ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА, из којих је видљиво 

да је меницу и менично писмо потписало овлашћено лице Понуђача. 
 

Ако лице које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за заступање привредног 
субјекта (не налази се у решењу Агенције за привредне регистре), а потписник је менице, неопходно 
је доставити и специјално пуномоћје сходно члану 91. став 4. Закона о облигационим односима. 
Издате менице подносе се на наплату пословној банци код које Понуђач има отворен рачун, у 
целости, у случајевима предвиђеним уговором. 

 
 

Потребно је да меница која се доставља буде у евиденцији меница, у складу са Одлуком о ближим 
условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“ бр.56/11), а на 
основу члана 47а став 6. Закона о платном промету („Сл.гласник РС“ бр.3/2002 и 5/2003 и 
(„Сл.гласник РС“ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011). 

 
НАПОМЕНА: СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА И НАВЕДЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕ ДОСТАВЉАЈУ 
СЕ УЗ ПОНУДУ.  
У СЛУЧАЈУ ДА ПОНУЂАЧ КОМЕ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР НЕ ДОСТАВИ НАВЕДЕНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ У РОКУ КОЈИ НАРУЧИЛАЦ ОДРЕДИ, СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ 
ОДУСТАО ОД СВОЈЕ ПОНУДЕ, А НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА ЗАКЉУЧИ УГОВОР СА 
ПРВИМ СЛЕДЕЋИМ НАЈПОВОЉНИЈИМ ПОНУЂАЧЕМ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ. 

 
 

 
У прилогу:  -  Образац меничног писма - за извршење уговора 

   -  Образац меничног писма - за повраћај авансног плаћања
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На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 
57/89 и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96), 
  

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,  
СОЛО МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: ЈП ,,ВОЈВОДИНАШУМЕ,, ПЕТРОВАРАДИН  
Текући рачун: 205 – 601-31  Комерцијална банка ад Београд  
Матични број: 08762198     ПИБ: 101636567 

 
Предајемо вам ______ бланко, соло меницу број _________________ и овлашћујемо ЈП 

''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2, као повериоца, да је може попунити на износ до 
________________________ динара  
(словима: ___________________________________________________________________________  
_______________________________________________________ динара) за износ неизвршених 
обавеза са свим припадајућим трошковима по основу УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГЕ 
РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 2019. ГОД. (за период од 2 године) бр._________ 
од _________________године, или последњег Анекса проистеклог из овог уговора, закљученог на 
основу спроведеног поступка јавне набавке бр.76/19. 

Овлашћујемо Повериоца ЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин, да безусловно и неопозиво без 
протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна 
Дужника - Издаваоца менице_____________________________________________ из његових 
новчаних средстава, односно друге имовине. 
Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног уговора број 

________од ________________ године или последњег Анекса проистеклог из њега, дође до промена 

лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код 

Дужника или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др. 

 
Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа обавеза из напред 

наведеног уговора или трећег дана од доспећа његовог последњег Анекса. 
 
Датум издавања Овлашћења ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 _____________________________ 

__________________________  

 _____________________________ 

Адреса:  

 _____________________________ 

 _____________________________ 

Мат.бр. _____________________________ 

ПИБ  

 _____________________________ 

 Директор 

М.П. ________________________ 
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На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 
57/89 и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96), 
 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО,  
СОЛО МЕНИЦЕ 

 
КОРИСНИК: ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2 

Текући рачун: 205-601-31     Код: Комерцијална банка АД Београд  
Матични број: 08762198       ПИБ: 101636567 

 
Предајемо вам ______ бланко, соло меницу број _________________ и овлашћујемо ЈП 

''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2, као повериоца, да је може попунити на износ до 
_________________ динара (словима:_____________________________________________ динара), у 
сврху повраћаја авансног плаћања по основу УГОВОРА  О  ВРШЕЊУ  УСЛУГЕ  РЕВИЗИЈЕ  
ФИНАНСИЈСКИХ  ИЗВЕШТАЈА 2019.ГОД. (за период од 2 године)    бр._________ од 
_______________.год. или последњег анекса проистеклог из овог уговора, закљученог на основу 
спроведеног поступка јн ред.бр.76/19. Овлашћујем ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, 
Прерадовићева 2, као Повериоца, да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудски, у 
складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника - Издаваоца менице  
__________________________________ из његових новчаних средстава, односно друге имовине.  

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа из напред 
наведеног купопродајног Уговора бр.___________ од ________________.год. или трећег дана од 
доспећа његовог последњег Анекса. 

Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет 
свих наших рачуна, као и да налог за наплату из овог меничног писма заведу у редослед чекања у 
случају да на нашим рачунима нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања 
приоритета у наплати са рачуна.  

Меница коју смо предали Повериоцу је важећа и признајемо је за своју и у случају да пре њене 
реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за 
располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код 
Дужника и других промена од значаја за правни промет. 

 

 

Датум издавања Овлашћења ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ  

 _____________________________  

____________________год. _____________________________  

Адреса: 

_______________________________

_______________________________  

 _______________________________  

Мат.бр. _______________________________  

ПИБ _______________________________  

 Директор  

М.П. 

____________________________ 
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5.10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца, или путем е-мејла 
истовремено на адресе: krickovic@vovjvodinasume.rs,  sminic@vojvodinasume.rs;  
edita.brkic@vojvodinasume.rs или факсом на број: 021/431-144 тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана од времена 
назначеног у конкурсној документацији као рок за подношење понуда, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији. 

 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатне информације 
или појашњења конкурсне документације, ЈН бр. 76/19”. 

 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници. 

 
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 и то: 
писменим путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 

 
 

5.11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
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). 
 
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 
(увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће Понуђачу оставити примерени рок 
да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код Понуђача, као 
и код његовог подизвођача. 
 
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. 
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5.12.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 
ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 
ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА   

 

За оцењивање понуда примењиваће се КРИТЕРИЈУМ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ 

ПОНУДЕ, базиран на следећим елементима и методологији пондерисања: 
 

1) Цена, која се посматра као цена услуге, без ПДВ. Овом критеријуму се додељује 38 пондера, 

који ће се израчунавати према формули: 

                    Број пондера = најнижа цена x максимални бр. пондера (38) 

                                                             понуђена цена 

2) Број и квалитет ангажованих кадрова и то: 

 

а) Број овлашћених лиценцираних ревизора. Овом критеријуму се додељује 42 пондера, који ће се 

одредити према следећој скали: 

 - 4 (четири) лиценцирана овлашћена ревизора (законски минимум).............0 (нула) пондера. 

 - више од четири лиценцирана овлашћена ревизора .........................................6 (шест) пондера 

за сваког овлашћеног лиценцираног ревизора, до максималних 42 пондера. 

 

б) Остали кадровски потенцијал (Број чланова тима осим овлашћених лиценцираних ревизора) 

 

 Овом критеријуму се додељује 20 пондера, који ће се одредити према следећој скали: 

 

-осам чланова тима осим лиценцираних овлашћених ревизора бодованих у тачки 2а.............0 пондера 

-више од осам чланова тима осим лиценцираних овлашћених ревизора бодованих у тачки 

2а...........................................................................2,5 пондера по члану тима, до максималних 20 пондера. 

 

Напомена: запослени може бити бодован само по једном основу тј. не може испуњавати 

законски услов и бити бодован.  
 

            У случају истих услова понуда – истих пондера, као економски повољнија вредноваће се као 

повољнија понуда са већим бројем пондера за број лиценцираних овлашћених ревизора. 

Уколико постоји више таквих понуда, као повољнија понуда вредноваће се понуда која има 

већи број пондера за цену. 

Уколико постоји више таквих понуда, као повољанија вредноваће се понуда која има већи број 

пондера за чланове тима.  

Уколико постоји више таквих понуда наручилац ће путем жреба, а у присуству понуђача 

одлучити о најприхватљивијој понуди.  

Образложење за пондерисање броја и квалитета ангажованих кадрова 

 

Сходно Закону о ревизији  лиценцирани овлашћени ревизор је физичко лице које је, у складу са 

овим законом, положило испит за стицање звања овлашћени ревизор и има важећу лиценцу за 

обављање ревизије сходно наведеном, ова лица представљају стручни кадар потребан за квалитетно 

извршење набавке.  

 



Page 25 of 45 

 

 

Обзиром да наручилац поседује 26 радних јединица нижег нивоа у којима је организовано 

материјално, робно и погонско  књиговодство и 7 организационих јединица у којима су организоване 

рачуноводствене службе у оквиру којих се води финансијско књиговодство наручилац је као елемент 

критеријума од изузетне важности за квалитетно извршење предметне набавке  дефинисао „број и 

квалитет ангажованих кадрова“ како је наведено у тачки 5.12. овог поглавља.  

 
5.13. 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 (члан 74. Закона) 

 

5.14. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

У ПОСТУПЦИМА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат,односно 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који 
би претпрео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона о 
јавним набавкама (у даљем тексту : подносилац захтева). 
 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији, а предаје Наручиоцу. Захтев за заштиту права се Наручиоцу доставља 
непосредно, на е-мејл: krickovic@vojvodinasume.rs,  sminic@vojvodinasume.rs;  
edita.brkic@vojvodinasume.rs и  факсом на број: 021/431-144 или препорученом пошиљком са 
повратницом. 
 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
 
 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. закона 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 и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 

захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, у 

поступку јавне набавке мале вредности. 
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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 захтева, 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.  
 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу 
са одредбама члана 150. овог закона. 
 
Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе.  

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 

следеће: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора 

јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована); 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН – 60.000,00 динара; 

(4) број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: 97  79-017; 

(7) сврха: ЗЗП; број или друга ознака јавне набавке на коју се односи поднети захтев за заштиту 

права, као и назив наручиоца (76/19); 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата републичке административне таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке 

административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата 

републичке административне таксе; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која 

садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, 

за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 

Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
 
Поступак заштите права Понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона 

 

5.15 РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН И ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
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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 

 

5.16 ПОНУЂАЧ ЋЕ ОДБИТИ ПОНУДУ КАО НЕПРИХВАТЉИВУ, УКОЛИКО:  

 

1. Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

2. Понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  
3. Понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 
или није је могуће упоредити са другим понудама.  
 
 
Под битним недостацима понуде сматраће се и следеће:  
 
1. Понуда се подноси за целокупан предмет јавне набавке, односно за целокупну услугу која се 
захтева. Понуда поднета само за део услуге је неприхватљива.  
 
2. Ако понуда нема потпис лица овлашћеног за потписивање и печат Понуђача на свим 
обрасцима, сматра се да понуда има недостатака с обзиром да Наручилац неће бити у могућности да 
утврди веродостојност исте, осим у случаја када Понуђач по закону нема обавезу да има печат.  
 
3. Свака исправка у понуди обавезно мора бити парафирана (иницијалима овлашћеног лица 
понуђача) и оверена печатом Понуђача. Уколико исправке нису вршене на наведени начин сматра 
се да понуда има битне недостатке, јер се неће моћи утврдити стварна садржина.  
 
4. Ако понуђач нема законски захтевани минимум од четири лиценцирана овлашћена 
ревизора у складу са чланом 23. став 3. Закона о ревизији (“Сл.гл. РС” бр. 62/2013).  
 
Напомена:  Наручилац задржава право да провери важност лиценци овлашћених ревизора (чланова 
ревизорског тима) преко званичног сајта Коморе овлашћених ревизора или на други примерен начин 
у складу са законом о јавним набавкама. 
 
 5.17.ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА У ВЕЗИ ПЕЧАТА 
 

Имајући у виду да су чланом 25. Закона о привредним друштвима ( „Сл. гласник РС“ број 36/2011, 

99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015 и 44/2018) унете значајне реформе у погледу пословања правних 

лица и предузетника, у виду употребе пословног имена, печата и друхих података у документаима 

наручилац  обавештава понуђаче: да су понуђачи у обавези да захтеване образце из ове 

конкурсне документације – попуне, потпишу и печатом овере, осим уколико (понуђачи) немају 

обавезу коришћења печата у свом пословању.   

 

Уколико Понуђач по закону није обавезан да има печат, сва писмена и обрасци које Понуђач 

доставља у понуди, а на којима се захтева потпис и печат, довољно је да буду потписани од 

стране одговорног лица Понуђача 

 

Стога, свако помињање печата у овој конкурсној документацији, схватати у контексту овог 

обавештења. 
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ЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин 

 

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

У поступку за јавну набавку мале вредности услуга – РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ 

ИЗВЕШТАЈА - 2019.ГОД (за период од 2 године), ред.бр.ЈН 76/19, Наручиоца ЈП 

,,Војводинашуме,, Петроварадин. 

 

 

6.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

 

1. Пословно име Понуђача___________________________________________  
 
2. Адреса седишта Понуђача__________________________________________  

 
3. Одговорна особа (потписник уговора) _______________________________  

 
4. Особа за контакт ________________________________________________  

 
5. Телефон ________________________________________________________  

 
6. Телефакс _______________________________________________________  

 
7. Електронска адреса ______________________________________________  

 
8. Текући рачун Понуђача ___________________________________________  

 
9. Матични број Понуђача ___________________________________________  

 
10. Порески број Понуђача ___________________________________________  

 
 
 
 

6.2. ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ (заокружити): 

а) самостално  

б) као заједничка понуда 
 
ц) са подизвођачем 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

Пословно име или скраћени назив из регистра АПР     

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

Пословно име или скраћени назив из регистра АПР     

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

Напомена: Табелу „Општи 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 овај образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Пословно име или скраћени назив из регистра АПР     

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач     

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач     

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Пословно име или скраћени назив из регистра АПР     

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач     

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач     

 

Напомена: Табелу „Општи 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 овај образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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6.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ЦЕНА 

 

 

Предмет јавне набавке Укупна цена у дин, 

без ПДВ-а 

Укупна цена у дин, 

са ПДВ-ом 

Услуга ревизије финансијских извештаја за ЈП 

,,Војводинашуме,, Петроварадин (за 2019. год.) 

  

Услуга ревизије финансијских извештаја за ЈП 

,,Војводинашуме,, Петроварадин (за 2020. год.) 

  

 

Укупно  

  

 

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 

 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
 
Плаћање се врши за 2019. годину:  
 
прва рата у износу од 30 %, 7 дана након потписивања Уговора, а остатак у износу од 70 % у року од 
15 дана од предаје финалног Извештаја о ревизији финансијских извештаја, на основу испостављене 
фактуре Извршиоца. 
 
Плаћање се врши за 2020. годину:  
 
прва рата у износу од 30 %, најкасније на дан 31.10.2020. године, а остатак у износу од 70 % у року 
од 15 дана од предаје финалног Извештаја о ревизији финансијских извештаја, на основу 
испостављене фактуре Извршиоца. 
 
 
 

6.4. РОК И МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 

Понуђач (Извршилац) је обавезан да најкасније до 01.06.2020. год. Наручиоцу достави финални 

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2019.годину, у 3 примерка у штампаној форми у 

седишту Наручиоца. 

Понуђач (Извршилац) је обавезан да најкасније до 01.06.2021. год. Наручиоцу достави финални 

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2020.годину. Наведене финалне извештаје Понуђач 

(Извршилац) доставља у 3 примерка, у штампаној форми, у седишту Наручиоца. 

Динамику (план ревизије) Понуђач (Извршилац) и Наручилац утврђују након закључења 
уговора, за период од закључења уговора до предаје финалног Извештаја о ревизији за одговарајућу 
годину. 
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Место вршења услуге:  
 
1. ,,Дирекција предузећа,, Петроварадин, ул. Прерадовићева број 2, и 
 
Огранци предузећа:  
 
2. ШГ ,,Банат,, Панчево, ул. Максима Горког, број 24, Панчево. 
3. ШГ ,,Нови Сад,, Нови Сад, Булевар Ослобођења број 127/XИ  
4. ШГ ,,Сремска Митровица,, Сремска Митровица, ул. Паробродска 2  
5. ШГ ,,Сомбор,, Сомбор, Апатински пут бр.11 
6. део предузећа ,,Војводинашуме-Ловотурс,, Петроварадин и огранак Предузећа, Туристичка 
агенција “Војводинашуме-турист” Петроварадин, Прерадовићева број 2. 

 

 

6.5. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

Рок важења понуде износи 60 дана од дана отварања понуда. 

 

Место и датум: Понуђач: 
 

печат 
 

(потпис одговорног лица) 
 

 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у образцу 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. 

Група понуђача мора да одреди носиоца посла, у ком случају се попуњава образац Изјаве чланова 

групе понуђача (одељак 7. на стр.38 конкурсне документације). 

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 оне које је одредио наручилац (тачка 4. у 

поглављу В конкурсне документације). 
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6.6. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ О 

ИМЕНОВАЊУ НОСИОЦА ПОСЛА 

 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача за јавну набавку услуга  РЕВИЗИЈА 

ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (за период од 2 године) - 2019. ГОД. ред. бр. 76/19 коју 

спроводи наручилац ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин,  

Овлашћујемо члана групе понуђача:   

___________________________________________________________________________ 

(уписати пун назив и седиште)) 

да у име и за рачун осталих чланова групе буде НОСИЛАЦ ПОСЛА, поднесе  заједничку понуду и 

заступа групу понуђача пред наручиоцем.  

 

Пун назив и седиште чланова групе Потпис одговорног лица и печат члана 

групе 

Назив:____________________________ 

Седиште:__________________________             

____________________________ 

 

_________________________М.П. 

Назив:___________________________ 

Седиште:__________________________ 

______________________________ 

 

_________________________ М.П. 

 

 

Датум:________________                                                                 ПОТПИС 

Место:________________      ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

                                                                                                         НОСИОЦА ПОСЛА 

                                                                        М.П. 
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7. МОДЕЛ УГОВОРА  
 
ЈП "Војводинашуме"  
21131 Петроварадин, 
Број: _____  
Дана: _____________год. 

 

УГОВОР О ВРШЕЊУ УСЛУГЕ  
РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 2019.ГОД. 

                           (за период од 2 године)  

 

Закључен дана ______________.год., између: 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

1. ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" Петроварадин, Прерадовићева 2,  

Мат. број: 08762198, ПИБ: 101636567, рачун број 205-601-31 (Комерцијална банка ад Београд), 

кога заступа Директор Роланд Кокаи, маст. екон. (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и 

   
2. _____________________________________________________________________________,  

матични број: __________________, ПИБ: ________________, рачун број   
_____________________, код банке ___________________________________ кога заступа 
_____________________________________________________, (у даљем тексту: Извршилац), 
са друге стране, о следећем:  

 

Подаци о учеснику у заједничкој понуди: 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

Подаци о подизвођачу: 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 
 
Уговорне стране сагласно констатују да се овај Уговор закључује на основу достављене понуде 
Понуђача, овде Извршиоца, која је прихваћена од стране Наручиоца услуга – овде Наручиоца, у 
поступку јавне набавке мале вредности услуга: РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

2019. ГОД (за период до 2 године), по позиву за подношење  понуда  бр. 76, објављеног  на Порталу 
јавних набавки и сајту  Наручиоца дана 20.09.2019. год. 
 
 
Понуда Понуђача дел. број:_____ од _________________ године чини саставни део овог Уговора. 
 
(дел. бр. под којим је понуда примљена код Наручиоца, уписује Наручилац по пријему понуде) 
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Члан 2. 
 

На основу овог уговора Извршилац се обавезује да за потребе и рачун Наручиоца изврши услугу 
ревизије редовних годишњих финансијских извештаја за период од 2 године (2019. и 2020.годину) 
како је уговорено, а Наручилац се обавезује да врши плаћање на начин који је предвиђен одредбама 
овог уговора и друге уговорене обавезе. 

 

Члан 3. 
Предмет Уговора обухвата ревизију појединачних финансијских извештаја за 2019. годину и 2020. 

годину:  
 
1. прибављање доказног материјала (ревизорских доказа) у 38 организационих јединица у 
оквиру шест огранака, Дирекцијама огранака предузећа и Дирекцији предузећа.  

 
Седиште Дирекције предузећа и адреса места пословања дирекција огранака предузећа су: 

- Дирекција ЈП „Војводинашуме“ у Петроварадину;   
- Дирекција ШГ „Сомбор“ у Сомбору,  

- Дирекција ШГ „Банат“ у Панчеву,  

- Дирекција ШГ „Сремска Митровица“ у Сремској Митровици,   
- Дирекција ШГ „Нови Сад“ у Новом Саду,  

- Огранак „Војводинашуме-Ловотурс“ у Петроварадину;  

- Огранак-Туристичка агенција “Војводинашуме-турист” у Петроварадину; 
 

2. састављање Извештаја о ревизији на српском језику у складу са Међународним Стандардима  
ревизије и Законом о ревизији, уз обавезно давање незавизног стручног мишљења о томе да ли 
финанансијски извештаји у свим материјално значајним аспектима дају истинит и објективан приказ 
финансијског стања и резултата пословања правног лица, у складу са одговарајућом регулативом за 
израду финансијских извештаја;  
 

3. састављање предлога недостатака о систему функционисања рачуноводства  и 
рачуноводствених контрола и давање препорука за њихово унапређење у складу са 
природом претежне делатности  и Међународним стандардима ревизије у договору са 
овлашћеним представником Наручиоца. 
 

ЦЕНА УСЛУГЕ   
Члан 4. 

 

 Услуга 

 

Цена услуге у дин.без 

ПДВ-а. 

1 Услуга ревизије финансијских извештаја за 2019. годину  

2 Услуга ревизије финансисјких извештаја за 2020. годину  

          УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (у дин. без ПДВ-а)   

 
У цену су урачунати сви трошкови неопходни за пружање предметних услуга. 

 

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.  
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Члан 5. 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
Плаћање се врши за 2019. годину:  
 
прва рата у износу од 30 %, 7 дана након потписивања Уговора, а остатак у износу од 70 % у року од 
15 дана од предаје финалног Извештаја о ревизији финансијских извештаја, на основу испостављене 
фактуре Извршиоца услуге. 
 
Плаћање се врши за 2020.годину:  
 
прва рата у износу од 30 %, најкасније на дан 31.10.2020 године, а остатак у износу од 70 % у року од 
15 дана од предаје финалног Извештаја о ревизији финансијских извештаја, на основу испостављене 
фактуре Извршиоца услуге. 

 

РОК И МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Члан 6. 
 

Извршилац услуге је обавезан да најкасније до 01.06.2020. год. Наручиоцу достави финални 

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2019.годину, у 3 примерка у штампаној форми у 

седишту Наручиоца. 

Извршилац услуге је обавезан да најкасније до 01.06.2021. год. Наручиоцу достави финални 

Извештај о ревизији финансијских извештаја за 2020.годину, у 3 примерка у штампаној форми у 

седишту Наручиоца. 

Динамику (план ревизије) Понуђач (Извршилац услуге) и Наручилац услуге утврђују након 
закључења уговора, за период од закључења уговора до предаје финалног Извештаја о ревизији за 
одговарајућу годину. 

Члан 7. 

 

1. ,,Дирекција предузећа,, Петроварадин, ул. Прерадовићева број 2. 
 
Огранци предузећа:  
 
2. ШГ ,,Банат,, Панчево, ул. Максима Горког, број 24, Панчево. 
3. ШГ ,,Нови Сад,, Нови Сад, Булевар Ослобођења број 127/XИ  
4. ШГ ,,Сремска Митровица,, Сремска Митровица, ул. Паробродска 2  
5. ШГ ,,Сомбор,, Сомбор, Апатински пут бр.11 
6. део предузећа ,,Војводинашуме-Ловотурс,, Петроварадин и огранак Предузећа, Туристичка 
агенција “Војводинашуме-турист” Петроварадин, Прерадовићева број 2. 

 

ПОШТОВАЊЕ ПРОПИСА И СТАНДАРДА 

Члан 8. 

 
Вршење услуге и квалитет извршене услуге вршења ревизије финансијских извештаја мора бити у 
складу са Законом о ревизији, Међународним рачуноводственим стандардима, Међународнинм 
стандардима ревизије и Кодексом етике за професионалне рачуновође, као и у складу са важећим 
прописима, стандардима и правилима струке за ову врсту услуге.  
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ОДГОВОРНОСТ НАРУЧИОЦА И ИЗВРШИОЦА 

 

Члан 9. 

 
За састављање и тачност финансијских извештаја, који су предмет ревизије одговоран је Наручилац. 

 
Извршилац услуге је одговоран за мишљење које је формирао у поступку обављања ревизије о 
финансијским извештајима које је саставио Наручилац, и изразио у извештају о ревизији. 

 
Наручилац се обавезује да за извршење послова из члана 3. овог уговора, обезбеди стручни тим или 
овлашћено лице који ће сарађивати са Извршиоцем у току вршења посла ревизије и обезбеђивати 
документацију према потреби посла ревизије, а на захтев Извршиоца. 

 
Наручилац је одговоран за веродостојност и истинитост документације, података и информација на 
основу којих се врши ревизија. 

 

ОБАВЕЗА ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА 

Члан 10.  
Извршилац се обавезује да податке који представљају доказни материјал, које је добио од Наручиоца 
или их је прибавио у поступку обављања ревизије, чува као пословну тајну и користи само за израду 
извештаја о ревизији према  овом уговору. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА  

Члан 11. 

 
У случају евентуално утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених услуга, недостаци 
ће бити записнички констатовани од стране представника уговорних страна. Извршилац је дужан да 
у року од пет дана, од дана сачињавања записника, отклони записнички утврђене недостатке, у 
противном Наручилац задржава право да раскине уговор. 

 

УГОВОРНА КАЗНА  
Члан 12. 

 
У случају да Извршилац не изврши уговорену услугу у року из члана 6. овог уговора, сагласан је да 
му Наручилац обрачуна и наплати уговорну казну у висини од 0,5% од укупно уговорене вредности 
из члана 4. овог уговора за сваки дан закашњења, али тако да износ казне не прелази 5% од уговорене 
вредности. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 13.  
Уговор о ревизији у току обављања ревизије не може се раскинути, сем уколико за то не постоје 
оправдани разлози. Разлике у мишљењима, које се односе на област рачуноводства и ревизије, нису 
оправдани разлози за раскид уговора. У случају евентуалног раскида уговора, а везано за кршење 
уговорних обавеза уговорних страна Наручилац и Извршилац су дужни да обавесте Комору 
овлашћених ревизора о раскиду уговора и обустављању ревизије, уз детаљно образложење разлога 
који су довели до раскида. 
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СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА  
Члан 14. 

 
Продавац се обавезује да Наручиоцу при закључивању овог уговора преда следећа средства 

обезбеђења:  

 

- сопствену регистровану бланко меницу, оверену печатом и потписом овлашћеног лица 
(са депо картоном, потписаним и овереним меничним овлашћењем и оригиналним примерком 

захтева за регистрацију менице) за добро извршење уговорене обавезе у висини од 10% од 

укупно уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности 30  дана дуже од дана истека рока за 

коначно извршење услуга, односно реализацију уговора  и свих његових евентуалних анекса.            

 

- сопственурегистровану бланко меницу, оверену печатом и потписом овлашћеног лица (са 

депо картоном, потписаним и овереним меничним овлашћењем и оригиналним примерком 

захтева за регистрацију менице) за обезбеђење авансног плаћања, у висини вредности аванса 

(са ПДВ-ом), а у циљу доброг извршења посла, са трајањем све до коначног извршења 

посла. 

 
Уколико Извршилац не достави тражено средство обезбеђења у моменту закључења уговора, овај 
уговор неће бити закључен. 

 
Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев Извршиоца. 

 
У случају да понуђач не изврши своје уговорне обавезе, изврши их делимично или касни са 
извршењем уговорних обавеза, Наручилац ће активирати меницу. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 15. 

 
Уговорне стране су се споразумеле да ће евентуалне спорове, поводом овог уговора, решавати 
споразумно. 

 
У случају да се не могу сагласити о спорним питањима уговорне стране су сагласне да је за решење 
спора надлежан Привредни суд у Новом Саду. 

 
Овај уговор може бити измењен или допуњен само сагласношћу воља обе уговорне стране, уз 
поштовање Закона о јавним набавкама. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 

 
Уговорне стране су сагласне да се на све што није изричито регулисано одредбама овог уговора 
примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 
Саставни део овог уговора је Конкурсна документација бр. 1483/1 од 25.09.2017. год. и Понуда 

Извршиоца назначена у преамбули Уговора. 
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Члан 17. 

 
Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања Уговора од стране Наручиоца и Извршиоца и 
има рок важења 2 године, почев од дана закључења уговора па до коначног извршења услуга. 

 
Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерака, од којих свакој уговорној страни припада 
по 2(два) примерка. 
 
 
 

ЗА ИЗВРШИОЦА  ЗА НАРУЧИОЦА  

     ____________________            ______________________ 

           Роланд Кокаи, маст. екон. 

 



Page 40 of 45 

 

8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
у складу са чланом 6. тачка 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Сл.гл.РС” бр. 86/2015) 
 

 

Укупни трошкови Понуђача: 

________________________________________________________________________ 

(назив Понуђача) 
 
 
приликом припреме понуде за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности услуга – 
РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 2019.ГОД. (за период до 2 године) код Наручиоца 
ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, ред.бр.76/19 

 

износе:  

Врста трошкова 

Износ 

трошкова 

у дин. без ПДВ-а. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Укупан износ трошкова: 

 

Место и датум Понуђач 

 

_____________________ М.П. _______________________ 

 

Напомена: На основу члана 88. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС,, бр.124/2012) трошкове 
припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду 
трошкова. Ако поступак јавне набавке буде 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.  
Достављање овог обрасца није обавезно. 
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9.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача: 

 
________________________________________________________, са седиштем у  
_________________________, ул. ___________________________________________ 

 

бр. ___, дајем следећу : 

 

И З Ј А В У 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку за јавну 
набавку услуга – РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 2019. ГОД. (за период до 2 
године) редни број набавке: 76/19, коју спроводи наручилац ЈП“Војводинашуме“ Петроварадин, 

 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 

датум: ПОНУЂАЧ  

____________________ 

М.П. 

 

место: 

 

  

____________________ ___________________  

 Потпис одговорног лица  
 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА, ОВА ИЗЈАВА МОРА БИТИ 
УМНОЖЕНА, ПОТПИСАНА ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА СВАКОГ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 
ПОНУЂАЧА И ОВЕРЕНА ПЕЧАТОМ. 
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача : 

 

___________________________________________, са седиштем у _________________, ул. 

_____________________________________________ бр. ___, дајем следећу : 

 

И З Ј А В У 

о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку за јавну набавку услуга 
РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 2019.ГОД. (за период до 2 године) редни број 
набавке: 76/19, коју спроводи наручилац ЈП“Војводинашуме“ Петроварадин, изјављујем : 

 

да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да понуђач нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношење понуда. 
 

 

 

датум: ПОНУЂАЧ  

____________________ 

М.П. 

 

место: 

 

  

____________________ ___________________  

 Потпис одговорног лица  

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

- уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити умножена, потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуађача из групе понуђача и оврена печатом.  

 

- уколико понуђач подноси понуду за више партија, довољно је да поднесе један попуњен и оверен 

образац ове изјаве у коме ће навести за које партије подноси понуду.  
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11. СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦЕНЦИРАНИХ РЕВИЗОРА, ОВЛАШЋЕНИХ 

РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ КОЈИ НЕМАЈУ ЛИЦЕНЦУ ЗА РАД НА ПОСЛОВИМА 

РЕВИЗИЈЕ И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА КОД ПОНУЂАЧА 

________________________________________________________________________________ 

(уписати назив понуђача) 

 

КОЈИ ЋЕ БИТИ АНГАЖОВАНИ НА ПОСЛОВИМА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

– РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 2019.ГОД. (за период до 2  год.) ред. бр. 76/19 

код наручиоца ЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин 

 

 СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ ЛИЦЕНЦИРАНИХ РЕВИЗОРА СА ПУНИМ РАДНИМ 

ВРЕМЕНОМ КОД ПОНУЂАЧА 

 

 име,  презиме  лице регистарски број лиценце коју поседује  

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

6 

 

  

7 

 

  

8 

 

  

9 

 

  

10 

 

  

11 
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12 

 

  

13 

 

  

14 

 

  

15 

 

  

 

 

 СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ РЕВИЗОРА ЗА РЕВИЗИЈУ КОЈИ НЕМАЈУ ЛИЦЕНЦУ ЗА 

РАД НА ПОСЛОВИМА РЕВИЗИЈЕ И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА КОД 

ПОНУЂАЧА 

 

 име и презиме лица  стручна  квалификација  

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

 

10  

 

 

11  
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12  

 

 

13  

 

 

14  

 

 

15  

 

 

 

 

Напомена: уколико понуђач поседује више лица од места предвиђених у табели,  може копирати 

додатне табеле са истоветним садржајем или навести запослене на сопстевном обрасцу, са 

назнаком ,,образац 11. за јавну набавку 76/19“ потписане и оверене.  
 

датум: ПОНУЂАЧ  

____________________ 

М.П. 

 

место: 

 

  

____________________ ___________________  

 Потпис одговорног лица  
 
 


