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„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења број 5 

 
ЗАХТЕВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ  

ЗАКОНСКА РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2022.ГОДИНУ 
ЗНП-У-40/2022-ТЗД 

 
 
 
 
 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

Број набавке: ЗНП-У-40/2022-ТЗД 

Врста поступка набавке:  

Набавка на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, а са циљем закључења уговора. 

Предмет набавке: 

Предмет набавке је Законска ревизија финансијских извештаја за 2022.годину 

ЦПВ: 79212500 Услуге рачуноводствене ревизије 

Критеријум за избор најповољније понуде:  

Одлуку о закључењу уговора Наручилац ће донети применом критеријума економски 

најповољнија понуда - цена.  

 

Контакт лице:  
Тамара Зоричић - Деурић, службеник за јавне набавке 
Е - mail адреса: tamara.zoricic.deuric@transportgas-srbija.com  
Телефон: 021 483-1680; 064 888 8104 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:tamara.zoricic.deuric@transportgas-srbija.com
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2. ОПИС УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

1. Предмет набавке 

Услугa законске ревизије годишњих финансијских извештаја„Транспортгас Србија“ доо Нови 
Сад за 2022.годину је прописана Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 
73/2019), Законом о ревизији (“Службени гласник РС” бр. 73/2019), и осталом законском 
регулативом којом се уређује обавезна ревизија годишњих финансијских извештаја. 

2. Рок за извршење услуге ревизије 

Максимални рок за завршетак услуге, односно доставу коначног извештаја о ревизији 
годишњих финансијских извештаја за 2022. годину је  23.05.2023. године, док је рок за доставу 
Нацрта наведених извештаја о ревизији рок 16.05.2023. године. 

3. Обим испорука 

Нацрт ревизорског извештаја, односно извештаја о обављеној ревизији комплетиран билансом 
стања, билансом успеха, извештајем о осталом резултату, извештајем о променама на капиталу, 
извештајем о токовима готовине, статистичким извештајем и напоменама уз финансијске 
извештаје, као и годишњим извештајем о пословању, потребно је испоручити наручиоцу у 
електронској форми на српском језику. 

Финални ревизорски извештај, односно извештај о обављеној ревизији комплетиран билансом 
стања, билансом успеха, извештајем о осталом резултату, извештајем о променама на капиталу, 
извештајем о токовима готовине, статистичким извештајем и напоменама уз финансијске 
извештаје, као и годишњим извештајем о пословању и писмо руководству достављају се у 
папирној форми у три (3) примерка и у електронској форми на српском и енглеском језику. 

4. Технички аспект понуде 

Уговор о ревизији, поред елемената прописаних законом којим се уређују облигациони односи 
и прописи који регулишу поступке набавке, мора да садржи: 

 Структуру ревизорског тима, уз навођење стручних квалификација чланова ревизорског 
тима; 

 Податке о планираном броју сати за обављање ревизије, по члановима ревизорског 
тима; 

 Предвиђену организацију и план рада понуђача у оквиру задатих рокова за извршење 
услуге ревизије; 

 Одредбу да ревизорско друштво по завршетку ревизије саставља обрачун потрошених 
сати по члановима ревизорског тима и испоставља коначни рачун и 

 Укупну цену за услугу ревизије. 
 

5. Захтеви у складу са Законом о ревизији (“Службени гласник РС” бр. 73/2019): 

 Понуђач не може бити друштво за ревизију нити лиценцирани ревизор у том друштву за 
које важе случајеви забране обављања ревизије код правног лица сходно Закону о 
ревизији (Службени гласник РС“  бр. 73/2019).  
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3. Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта 
 
Понуђач мора да испуни следеће критеријуме: 
 
1. Основи за искључење  

1.1. Захтев: Да не постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка 
набавке из члана 111. ЗЈН, што се доказује потписивањем изјаве (образац бр.7). 

 
2. Располаже неоходним финансијским и економским капацитетом: 
 

2.1. Понуђач који је у последње три године остварио нето добит, што се доказује 
Извештајем о бонитету који издаје надлежни орган, који садржи сажети биланс стања и 
успеха, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године (2019., 2020., 
2021.г.) или навођење интернет странице где је информација видљива.  
 

2.2. Понуђач који није био у блокади на пословном рачуну дуже од 20 дана од 
01.01.2022. гoдине до дана упућивања позива за достављање понуда, што се доказује 
потврдом да понуђач није био у блокади коју  издаје надлежни орган или навођење 
интернет странице где је информација видљива.  
 

3. Располаже са довољним кадровским капацитетима у складу са Законом о ревизији 
(“Службени гласник РС“  бр. 73/2019) и техничким и стручним капацитетима у складу са 
Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/19 од 24.12.2019.године) 

 
3.1. Најмање четири (4) лиценцирана овлашћена ревизора, што се доказује овереном 

фотокопијом лиценци коју је до сада издавала Комора овлашћених ревизора, изјавом да  

су наведени лиценцирани овлашћени ревизори запослени са пуним радним временом  

код понуђача и фотокопијом М обрасца за наведена запослена лица (пријава, промена, 
одјава запосленог на обавезно социјално осигурање).  

3.2. Релевантно искуство у пружању услуга ревизије финансијских извештаја 
предузећа која послују у енергетским делатностима сходно Закону о енергетици ("Сл. 
Гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018, 40/2021) –најмање 5 реализованих услуга које су 
предмет јавне набавке током периода од највише три (3) последње године пре истека 
рока за подношење понуда што се доказује  подношењем Списка најважнијих извршених 
услуга и стручним референцама које прате тај списак са износом и датумом 
реализованих уговора, као и Потврде о референтним набавкама. 
 
Напомена: Под реализованом услугом ce сматра  једна ревизија чији резултат је један 

извештај о ревизији, а не све услуге ревизије обухваћене једним уговором. Уколико је са 

аспекта организационих јединица које се баве пословима набавке исправније дефинисати 

број референци на другачији начин (нпр. преко броја закључених уговора или другачије), 

потребна је консултација са иницијатором набавке предметне услуге. 
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4. Располаже условима за обављање делатности 
 

Понуђач мора да поседује дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
набавке уз начин доказивања: фотокопију дозволе уз навођење интернет странице на којој је 
информација видљива.   
 
Начин доказивања критеријума за избор привредног субјекта   

 

1. Тражени финансијски и економски капацитет – начин доказивања: Изјава (образац 4) 
2. Тражени кадровски капацитетим у складу са Законом о ревизији (“Службени гласник РС“  

бр. 73/2019) и технички и стручни капацитети у складу са Законом о јавним набавкама  
(''Сл. гласник РС'' бр. 91/19 од 24.12.2019.године): Изјава (образац 5) 

3. Тражени услови за обављање делатности: Изјава (образац 6) 
4. Тражени услов да не постоје основи за оскључење привредног субјекта из поступка 

набавке из члана 111. ЗЈН (образац 7) 
 

Потписивање наведених изјава од стране добављача потврђује следеће: 

1. Финансијски и економски капацитет:  

1.1. Понуђач је у последње три године остварио нето добит – начин доказивања: 

Извештај о бонитету који издаје надлежни орган, који садржи сажети биланс стања и 

успеха, показатеље за оцену бонитета запретходне три обрачунске године (2019., 2020., 

2021.г.) или навођење интернет странице где је информација видљива. 
1.2. Понуђач није био у блокади на пословном рачуну дуже од 20 дана од 01.01.2021. 

гoдине до дана упућивања позива за достављање понуда, начин доказивања: потврда 
да понуђач није био у блокади коју  издаје надлежни орган или навођење интернет 
странице где је информација видљива. 

 
2. Кадровски капацитет у складу са Законом о ревизији (“Службени гласник РС“  бр. 

73/2019) и технички и стручни капацитет у складу са Законом о јавним набавкама 
(''Сл. гласник РС'' бр. 91/19 од 24.12.2019.године) 

2.1. Најмање четири (4) лиценцирана овлашћена ревизора, начин доказивања:  
- оверена фотокопија лиценци коју је до сада издавала Комора овлашћених ревизора,  
- изјава да су наведени лиценцирани овлашћени ревизори запослени са пуним радним 
временом код понуђача и фотокопијом М обрасца за наведена запослена лица (пријава, 
промена, одјава запосленог на обавезно социјално осигурање). 

2.2. Релевантно искуство у пружању услуга ревизије финансијских извештаја 
предузећа која послују у енергетским делатностима сходно Закону о енергетици ("Сл. 
Гласник РС", бр. 145/2014), начин доказивања: најмање 5 реализованих услуга које су 
предмет јавне набавке током периода од највише три (3) последње године пре истека 
рока за подношење понуда што се доказује  подношењем Списка најважнијих извршених 
услуга и стручним референцама које прате тај списак са износом и датумом 
реализованих уговора, као и Потврде о референтним набавкама. 
Напомена: Под реализованом услугом ce сматра једна ревизија чији резултат је један 

извештај о ревизији, а не све услуге ревизије обухваћене једним уговором. Уколико је са 

аспекта организационих јединица које се баве пословима набавке исправније 

дефинисати број референци на другачији начин (нпр. преко броја закључених уговора 

или другачије), потребна је консултација са иницијатором набавке предметне услуге. 
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3. Услови за обављање делатности 
3.1. Поседовање дозволе надлежног органа за обављање делатности, начин 

доказивања: Фотокопија дозволе уз навођење интернет странице на којој је 
информација видљива.   

 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

на основу извештаја за набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа наведених у тачки 3. Ако је релевантана 

документација јавно доступна у електронском облику, неопходно је навести интернет 

страницу на којој су подаци видљиви.  

 

4. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
Рок плаћања је одложен најмање 30 и не дуже од 45 дана, од дана промета на основу издате 

фактуре, коју издаје добављач, уз приложен Записник о квалитативном и квантитативном 

пријему којим је потврђена испорука добара. 

Фактура мора бити сачињена у складу са позитивним прописима који регулишу ову област. 

Уплата се врши на текући рачун Добављача наведен у уговору. 

Понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање. 

 
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Понуђач подноси понуду тако што попуњава и потписује дате обрасце и доставља их путем 
поште на адресу Наручиоца:  

ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА ДОО 

Булевар ослобођења 5 

21000 Нови Сад 

 

Са назнаком:  „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ ЗНП-У-40/2022-ТЗД**- НЕ ОТВАРАТИ“ 

 
Понуду доставити најкасније до 18.07.2022.. до 10:00 сати.  
 
Понуда мора да садржи: 

 Образац 1: Образац понуде 
 Образац 2: Образац структуре цене 
 Образац 3: Модел уговора 
 Образац 4: Образац изјаве о располаживости неоходним финансијским и економским 

капацитетом 

 Образац 5: Образац изјаве о располаживости довољним кадровским капацитетима у 

складу са Законом о ревизији (“Службени гласник РС“  бр. 73/2019) и техничким и 



  

Набавка на коју се ЗЈН не примењује ЗНП-У-40/2022-ТЗД 6/17 
 
 

стручним капацитетима у складу са Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

91/19 од 24.12.2019.године) 

 Образац 6: Образац изјаве да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет набавке  

 Образац 7: Образац изјаве да не постоје основи за оскључење привредног субјекта из 
поступка набавке из члана 111. ЗЈН 
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ОБРАЗАЦ 1 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда број:_____________ од ___.___.2022. год. За набавку Законска ревизија финансијских 

извештаја за 2022.годину број ЗНП-У-40/2022-ТЗД 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача 
 

Адреса 
 

Име и презиме особе за контакт 
 

Електронска пошта 
 

Телефон 
 

ПИБ 
 

Матични број 
 

Текући рачун  
 

Пословна банка 
 

Лице овлашћено за потписивање 
наруџбенице: 

 

Врста правног лица (заокружити) 

микро мало 

средње велико 

физичко лице  

Понуду подноси (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) 

Самостално 

Са подизвођачем 

Као заједничку понуду 

ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 

Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________ РСД 
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Износ ПДВ (____%): ________________РСД 

Укупна понуђена цена са ПДВ: _________________РСД 

Начин и рок плаћања: 
(Услов: одложен најмање 30 и не дуже од 45 
дана од дана промета на основу фактуре коју 

доставља добављач) 

Одложено ______ дана 

Рок за извршење услуга: 
(Услов: Максимални рок за завршетак услуге, 

односно доставу коначног извештаја о ревизији 

годишњих финансијских извештаја за 2021. годину 

је  23.05.2022. године, док је рок за доставу Нацрта 

наведених извештаја о ревизији 16.05.2022. 

године.) 

Сагласан са захтевом Наручиоца 
(заокружити) 

 
ДА          НЕ 

Рок важења понуде (услов: не краће од 60 
дана од дана отварања понуда) 

________________ дана 

 

 

 

 

                     ________________                                                                   __________________________________ 

        Датум                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача  
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ОБРАЗАЦ 2 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
 
 
 
 
 

 
Опис 

 
Количина у 
комадима  

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 
за оквирне 
количине 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 
за оквирне 
количине 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Законска ревизија ФИ за 

2022.године 

у три (3) примерака 

и у електронској 

форми на српском  

и енглеском језику 

 

    

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а за оквирне количине  

ПДВ  

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом за оквирне количине  

 
 
 
 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА ПОПУНЕ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
– у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
– у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
– у колони 5. уписати укупну цена без ПДВ-а за предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без 
ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену 
предмета набавке без ПДВ-а 
– у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 
јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);  
- На крају уписати: укупну цену за оквирне количине без ПДВ-а, ПДВ, укупну цену за оквирне количине са ПДВ-ом. 
 
 

 

 

         _____________                                                                                          ______________________________                  

Датум                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача  
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ОБРАЗАЦ 3 

 
МОДЕЛ  УГОВОРА 

 
 

Уговор за набавку бр. ЗНП-У-40/2022 – ТЗД 
ЗАКОНСКА РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 
Закључен у Новом Саду између: 

 

1. ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА  д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 5,  

ПИБ: 109127075, МБ: 21129542, ЈБКЈС 74762, кога заступа в.д. директора, Стеван Дукић 
(у даљем тексту: Наручилац) 

и 

2. _______________________ 
са седиштем __________________ , адреса________________ 
ПИБ: _____________ 
Матични број: ________________ 
кога заступа ______________________ (у даљем тексту: добављач) 
 
заједнички назив: Уговорне стране 

 

Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац спровео поступак набавке на коју се закон не примењује за услугу Законска 
ревизија финансијских извештаја за 2022. годину, бр. ЗНП-У-40/2022-ТЗД у складу са чланом 
27. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 91/19);  

- да је Наручилац у циљу доделе уговора за набавку услуге Законска ревизија финансијских 
извештаја за 2022. годину, доставио позив и захтев за понуду дана ________2022. године; 

- да је Добављач у својству Понуђача дана _____________. године доставио своју понуду број 
_________ од _________.године у Транспортгас Србија доо, заведену под бројем _____________ од 
___________. године; 

- да је Комисија која је именована Одлуком о спровођењу поступка набавке на коју се закон не 
примењује бр. 01-01/624 од 05.07.2022. године у Извештају о поступку јавне набавке бр. 
_______од ______ године у складу са утврђеним критеријумима, утврдила да је понуда 
Добављача најповољнија; 

- да понуда Добављача у потпуности одговара захтевима из захтева за понуду и техничкој 
документацији и спецификацији; 

- да је Наручилац на основу Извештаја о поступку уговора бр. ____________ од ___________ године 
доделио Уговор о јавној набавци Добављачу. 
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Члан 1. 

Предмет овог уговора је вршење услуге ревизије годишњих финансијских извештаја за 

2022.годину. Основ за закључење уговора: Одлука надлежног органа ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА 
д.о.о. Нови Сад о избору друштва за ревизију, број ___________ од ___________ године.  

 

Члан 2. 

Уговорну цену за услугу из члана 1. овог уговора чине цена без обрачунатог ПДВ-а у износу од 

_______________РСД, ПДВ (_____%) у износу од ___________РСД тако да укупна уговорна цена износи 

_____________РСД (словима: ____________________________). 

Члан 3. 

Наручилац ће уговорену цену из члана 2. овог Уговора уплатити на текући рачун 
Извршиоца број_______________________,  који се води код_________________, одложено ______ дана од 
дана промета на основу фактуре коју доставља добављач уз приложен документ којим је 
потврђено извршење услуге.  

Фактура мора бити сачињена у складу са позитивним прописима који регулишу ову 
област. 

Понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање. 

Члан 4. 

Место извршења услуга: Булевар ослобођења 5, Нови Сад. 

Папирна форма предмета набавке врши се на адресу Бул. ослобођења 5, Нови Сад, док ће за 

електронску форму након закључења уговора, Наручилац доставити  изабраном Понуђачу све 

неопходне податке потребне за испоруку предмета набавке.  

Рок за извршење уговорених обавеза је 23.05.2023.године (Нацрт ревизорског извештаја треба 

доставити најкасније до 16.05.2023. године). 

Члан 5. 

Извршилац услуге се обавезује да: 

- услугу изврши у свему под условима из  прихваћене понуде; 

- радну документацију, односно копије докумената прикупљених у току ревизије користи 

само за потребе ревизије и чува их у складу са законом;  

- извештај о ревизији изради у складу са одредбама Закона о ревизији, Закона о 

рачуноводству, Међународним стандардима ревизије, Кодексом професионалне етике 

ревизије и Закона о   енергетици приликом ревизије финансијских извештаја  

Наручиоца; 

- уз  извештај укључи и извештај пословодству о уоченим слабостима и другим 

запажањима у току ревизије; 
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- чува као пословну тајну разултат извршене ревизије у складу са законом; 

- гарантује и преузме потпуну одговорност за пружене услуге ревизије;  

- све податке, чињенице и околности које су сазнали током обављања ревизије чува као 

пословну   тајну и може их користити само за службене потребе у складу са законом; 

- испоручи Наручиоцу Нацрт извештаја о извршеној процени у папирној и електронској 

форми на српском језику и у преводу на енглески језик; 

- испоручи Наручиоцу финални ревизорски извештај на српском језику и у преводу на 

енглески језик (комплетиран са обрасцима финансијских извештаја) у папирној форми у 

три (3) примерка, као и   примерак у електронској форми; 

- изврши услугу у року и месту из дефинисаним чланом 4. овог уговора;  

- као прилог овом уговору достави структуру ревизорског тима, са навођењем стручних 

квалификација чланова ревизорског тима; 

- као прилог овом уговору достави податке о планираном броју сати за обављање 

ревизије, по   члановима ревизорског тима;  

- по завршетку услуге која је предмет овог уговора, састави обрачун потрошених сати по 

члановима ревизорског тима и испостави коначни рачун.  

Члан 6. 
Наручилац се обавезује да: 

- именује одговорно лице за контакт са тимом који врши предметну услугу;    
- стави на располагање Извршиоцу сву потребну документацију, исправе и извештаје,    
- омогући приступ свим програмима и електронским записима, укључујући штампани  

материјал и копије на електронским медијима, као и да пружи информације о 
програмима и све информације потребне за обављање ревизије;    

- у радно време обезбеди Извршиоцу приступ и коришћење пословних просторија за   
обављање ревизије, као и да стави на располагање одговарајућу опрему и запослене;   

- цену предмета Уговора измири на уплатни рачун Извршиоца на начин и у складу са 

Чланом  3 овог уговора. 

Члан 7. 

Овај уговор се у току обављања услуге ревизије не може раскинути, сем уколико за то не 

постоје оправдани разлози. 

Разлике у мишљењима које се односе на област рачуноводства и ревизије, уговорних страна се 

не могу сматрати оправданим разлогом за раскид овог уговора. 

Уговорне стране су дужне да обавесте Комору о раскиду Уговора на основу става 1 овог члана и 

обустављању ревизије, уз детаљно ооразложење разлога који су довели до раскида. 

 

Члан 8. 

Уговорне стране ће настојати да све спорове, који евентуално проистекну из вршења овог 

Уговора, реше споразумно, мирним путем.  
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Уколико спор не може да се реши споразумно, Уговорне стране су сагласне да се његово 
решавање повери Привредном суду у Новом Саду. 

Члан 9. 

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се непосредно одредбе одговарајућег 

Закона.  

 

Члан 10. 

Овај Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и важи до извршења уговорних 
обавеза. 

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерка, од којих свака Уговорна страна задржава 

3 (три) примерка. 

 

                ДОБАВЉАЧ                                                                             НАРУЧИЛАЦ 

 

            _____________________                                                                    ______________________ 

  

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач мора да попуни и потише, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
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ОБРАЗАЦ 4 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О РАСПОЛОЖИВОСТИ НЕОПХОДНИМ ФИНАНСИЈСКИМ И ЕКОНОМСКИМ 
КАПАЦИТЕТОМ 

 

У складу са тачкама 2) и 3) из захтева за понуду наручиоца, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу као заступник понуђача дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач ........................................................................................................... [навести назив понуђача] у 
поступку набавке услуге – Законска ревизија финансијских извештаја за 2022. годину, ЈН бр. 
ЗНП-У-40/2022-ТЗД даје изјаву о испуњености тражених финансијских и економских 
капацитета. 

Изјављујем да сам у могућности,  да на захтев наручиоца и без одлагања у року од 5 дана,  
доставим доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 

 

Потпис понуђача 

 

________________ 

 

 

 

Напомена: Потписивањем овог обрасца, понуђач потврђује да је у могућности да на захтев наручиоца у 

року од 5 дана достави:  

- Понуђач је у последње три године остварио нето добит – начин доказивања: Извештај о бонитету који 

издаје надлежни орган, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета 

запретходне три обрачунске године навођење интернет странице на је информација видљива. 

- Понуђач није био у блокади на пословном рачуну дуже од 20 дана од 01.01.2022. гoдине до дана упућивања 
позива за достављање понуда, начин доказивања: потврда да понуђач није био у блокади коју  издаје 
надлежни орган навођење интернет странице на је информација видљива. 
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ОБРАЗАЦ 5. 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О РАСПОЛОЖИВОСТИ ДОВОЉНИМ КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТИМА У 
СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О РЕВИЗИЈИ (“Службени гласник РС“  бр. 73/2019) И ТЕХНИЧКИМ И 
СТРУЧНИМ КАПАЦИТЕТИМА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (''Сл. гласник 

РС'' бр. 91/19 од 24.12.2019.године) 
 

У складу са тачкама 2) и 3) из захтева за понуду наручиоца, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ 

Понуђач ........................................................................................................... [навести назив понуђача]  у 
поступку набавке услуге – Законска ревизија финансијских извештаја за 2022. годину, ЈН бр. 
ЗНП-У-40/2022-ТЗД даје изјаву о испуњености тражених Кадровски капацитет у складу са 
Законом о ревизији (“Службени гласник РС“  бр. 73/2019) и технички и стручни капацитет у 
складу са Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/19 од 24.12.2019.године) 

 
Изјављујем да сам у могућности,  да на захтев наручиоца и без одлагања у року од 5 дана,  
доставим доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 

 

Потпис понуђача 

___________________ 

 
 

 
Напомена: Потписивањем овог обрасца, понуђач потврђује да је у могућности да на захтев наручиоца у 

року од 5 дана достави:  

- Најмање четири (4) лиценцирана овлашћена ревизора, начин доказивања:  
- оверена фотокопија лиценци коју је до сада издавала Комора овлашћених ревизора,  
- изјава да су наведени лиценцирани овлашћени ревизори запослени са пуним радним временом код 
понуђача и фотокопијом М обрасца за наведена запослена лица (пријава, промена, одјава 
запосленог на обавезно социјално осигурање). 

- Релевантно искуство у пружању услуга ревизије финансијских извештаја предузећа која послују у 
енергетским делатностима сходно Закону о енергетици ("Сл. Гласник РС", бр. 145/2014), начин 
доказивања: најмање 5 реализованих услуга које су предмет јавне набавке током периода од највише три 
последње године пре истека рока за подношење понуда што се доказује  подношењем Списка најважнијих 
извршених услуга и стручним референцама које прате тај списак са износом и датумом реализованих 
уговора, као и Потврде о референтним набавкама. 
Напомена: Под реализованом услугом ce сматра једна ревизија чији резултат је један извештај о 

ревизији, а не све услуге ревизије обухваћене једним уговором. Уколико је са аспекта организационих 

јединица које се баве пословима набавке исправније дефинисати број референци на другачији начин (нпр. 

преко броја закључених уговора или другачије), потребна је консултација са иницијатором набавке 
предметне услуге. 

 
 



  

Набавка на коју се ЗЈН не примењује ЗНП-У-40/2022-ТЗД 16/17 
 
 

 

ОБРАЗАЦ 6. 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ИМА ВАЖЕЋУ ДОЗВОЛУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

 

У складу са тачкама 2) и 3) из захтева за понуду наручиоца, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу као заступник понуђача дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач ........................................................................................................... [навести назив понуђача] у 
поступку набавке услуге – Законска ревизија финансијских извештаја за 2022. годину, ЈН бр. 
ЗНП-У-40/2020-ТЗД даје изјаву да има важећу дозволу органа за обављање делатности која 
је предмет набавке. 

Изјављујем да сам у могућности, да на захтев наручиоца и без одлагања у року од 5 дана,  
доставим доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 

 

Потпис понуђача 

 

________________ 

 

 

 

Напомена: Потписивањем овог обрасца, понуђач потврђује да је у могућности да на захтев наручиоца у 

року од 5 дана достави:  

- Поседовање дозволе надлежног органа за обављање делатности, начин доказивања: Фотокопија 
дозволе уз навођење интернет странице на је информација видљива. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Набавка на коју се ЗЈН не примењује ЗНП-У-40/2022-ТЗД 17/17 
 
 

 

 

ОБРАЗАЦ 7. 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА НЕ ПОСТОЈЕ ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ИЗ 

ПОСТУПКА НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 111.ЗЈН 
 

 

У складу са тачкама 3) из захтева за понуду наручиоца, под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу као заступник понуђача дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач ........................................................................................................... [навести назив понуђача] у 
поступку набавке услуге – Законска ревизија финансијских извештаја за 2022. годину, ЈН бр. 
ЗНП-У-40/2020-ТЗД даје изјаву да не постоје основи за искључење из поступка набавке из 
члана 111. ЗЈН. 

 

 

Потпис понуђача 

 

________________ 

 

 

Напомена: Потписивањем овог обрасца, понуђач потврђује да је у могућности да на захтев наручиоца у 

року од 5 дана достави све тражене доказе на основу члана 111. ЗЈН 

 

 

 


