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ПРЕДМЕТ: Измена и допуна бр. 1 Конкурсне документације за јавну набавку мале 

вредности Услуге рачуноводствене ревизије – ревизија финансијских извештаја 

Друштва за 2018. годину, набавка бр. 7/18 

 

 

Измена и допуна 1: На страни 6/39 конкурсне документације, стоји: 

 

III  ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГЕ, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УСЛУГЕ 

Извештај ревизора о инстинитости, објективности и усклађености финансијских извештаја 

Наручиоца са рачуноводственим прописима Републике Србије ће бити састављен у 

сагласности са ISA 700. “Извештај ревизора о финансијским извештајима”. 

 

 

  Брише се, тако да сада гласи: 

 

Извештај ревизора о инстинитости, објективности и усклађености финансијских 

извештаја Наручиоца са рачуноводственим прописима Републике Србије ће бити 

састављен у сагласности са Међународним ревизорским стандардима (ISA). 

 

 

Измена и допуна 2: На страни 6/39 конкурсне документације, стоји: 

 

Обавеза Наручиоца је да припреми и достави све финансијске извештаје (Биланс стања, 

Биланс успеха и Биланс токова готовине), као и бруто биланс усаглашен са финансијским 

извештајима. 

 

 Брише се, тако да сада гласи: 

 

Обавеза Наручиоца је да припреми и достави све финансијске извештаје (Биланс 

стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на 

капиталу, Извештај о осталом резултату, Напомене уз финансијске извештаје и 

Годишњи извештај о пословању), као и бруто биланс и дневник књижења усаглашен са 

финансијским извештајима. 

 

 

 

Измена и допуна 3: На страни 8/39 конкурсне документације, стоји: 
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1) Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним                финансијским 

капацитетом и то:   

 да је у претходне две године ( 2016. и 2017. ), остварио укупан приход од 

минимално 2 000 000,00 РСД. 

 да претходне две обрачунске године ( 2016. и 2017.), није пословао са губитком. 

 

2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом тј. да је у периоду од 

претходне 2 (две) године (2016. и 2017. год), извршио услуге ревизије финансијских 

извештаја за најмање 1 (једно) велико предузеће и извршио ревизије за најмање 1 (једно) 

друштво од јавног интереса чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина или 

локална самоуправа. 

 

Брише се, тако да сада гласи: 

 

2) Да понуђач у поступку јавне набавке располаже неопходним финансијским 

капацитетом и то:   

 да је у претходне две године ( 2016. и 2017. ), остварио укупан приход од 

минимално 15 000 000,00 РСД. 

 да претходне две обрачунске године ( 2016. и 2017.), није пословао са 

губитком. 

 

2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом тј. да је у периоду од 

претходне 2 (две) године ( 2016. и 2017. год), извршио услуге ревизије финансијских 

извештаја за најмање 3 (три) великa предузећa, да је извршио ревизије за најмање 3 

(три) друштво од јавног интереса чији је оснивач Република Србија, Аутономна 

Покрајина или локална самоуправа и да је у периоду за претходне 2 (две) године 

извршио услуге ревизије финансијских извештаја за најмање 3 (три) друштва из 

области копненог саобраћаја. 

Измена и допуна 4: На страни 4/39 конкурсне документације, стоји: 

1. Рок, начин и место подношења понуде 

Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти овереној печатом на 

адресу:  

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво 

Сектор за набавке и централна стоваришта, 

11000 Београд, ул. Немањина 6 

 

са назнаком: „Понуда за ЈНМВ 7/18  - услуга рачуноводствене ревизије финансијских 

извештаја Друштва за 2018. годину-  НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, а пожељно је и број телефона и 

евентуално име и презиме овлашћеног лица за контакт. Наручилац ће, по пријему понуде, 

назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о 

пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Рок за подношење понуда  22.05.2017. године до 11 ,00 часова, без обзира на који начин се 

понуде достављају. Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и сата сматраће се 

неблаговременом и наручилац ће је, по окончању поступка отварања понуда, вратити 

неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.  

 

Брише се, тако да сада гласи: 
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Понуда се подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти овереној печатом на 

адресу:  

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво 

Сектор за набавке и централна стоваришта, 

11000 Београд, ул. Немањина 6, приземље,  

Главна писарница, канцеларија бр. 134. 

 

са назнаком: „Понуда за ЈНМВ 7/18  - услуга рачуноводствене ревизије финансијских 

извештаја Друштва за 2018. годину-  НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача, а пожељно је и број телефона и 

евентуално име и презиме овлашћеног лица за контакт. Наручилац ће, по пријему понуде, 

назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о 

пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Рок за подношење понуда  28.05.2018. године до 11 ,00 часова, без обзира на који начин се 

понуде достављају. Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и сата сматраће се 

неблаговременом и наручилац ће је, по окончању поступка отварања понуда, вратити 

неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.  

 

 

Измена и допуна 5: На страни 5/39 конкурсне документације, стоји: 

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде заинтересовани понуђачи 

могу тражити у писменом облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуда на адресу наручиоца: 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво 

Сектор за набавке и централна стоваришта, канцеларија бр. 391, I спрат, 

 ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија 

 

Брише се, тако да сада гласи: 

Додатне информације и објашњења у вези са припремом понуде заинтересовани 

понуђачи могу тражити у писменом облику и то најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуда на адресу наручиоца: 

 

„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ акционарско друштво 

Сектор за набавке и централна стоваришта, 

11000 Београд, ул. Немањина бр.6, приземље,  

Главна писарница, канцеларија бр. 134. 

 

Измена и допуна 6: На страни 5/39 конкурсне документације, стоји: 

7. Време и место отварања понуда 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 

подношење понуда, односно дана 22.05.2018.године у 12,00 часова и то на адреси 

Наручиоца: "Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, 

канцеларија број 394, I спрат.  

 

Брише се, тако да сада гласи: 

7. Време и место отварања понуда 
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Отварање понуда ће бити јавно и обавиће га Комисија наручиоца по истеку рока за 

подношење понуда, односно дана 28.05.2018.године у 12,00 часова и то на адреси 

Наручиоца: "Инфраструктура железнице Србије", а.д. у Београду, Немањина бр.6, 

канцеларија број 349, I спрат.  

 

Измена и допуна 7: На страни 13/39 конкурсне документације, стоји: 

 

Понуду доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за набавке 

и централна стоваришта, канцеларија бр. 391, I спрат, ул. Немањина бр. 6, 11000 

Београд, Република Србија са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге ревизије 

финансијских извештаја Друштва за 2018. годину, јнмв бр. 7/18 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до                 

22.05.2018. године до  11,00 часова. 

 

Брише се, тако да сада гласи: 

 

Понуду доставити на адресу: „Инфраструктура железнице Србије“ ад, Сектор за набавкe 

и централна стоваришта, приземље, Главна писарница, канцеларија бр. 134., ул. 

Немањина бр. 6, 11000 Београд, Република Србија са назнаком: ,,Понуда за јавну 

набавку услуге ревизије финансијских извештаја Друштва за 2018. годину, јнмв бр. 7/18 

- НЕ ОТВАРАТИ”.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до                 

28.05.2018. године до  11,00 часова. 

 

Измена и допуна 8: На страни 14/39 конкурсне документације, стоји: 

 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Инфраструктура 

железнице Србије“ ад, Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6,  

11000 Београд , канцеларија бр. 391, I спрат; са назнаком: 

 

„Измена/допуна/измена и допуна/опозив понуде за јавну набавку услуге ревизије 

финансијских извештаја Друштва за 2018. годину, јнмв бр. 7/18 - НЕ ОТВАРАТИ”  

 

Брише се, тако да сада гласи: 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: „Инфраструктура 

железнице Србије“ ад, Сектор за набавке и централна стоваришта, ул. Немањина бр. 6,  

11000 Београд , приземље, Главна писарница, канцеларија бр. 134.,; са назнаком: 

 

„Измена/допуна/измена и допуна/опозив понуде за јавну набавку услуге ревизије 

финансијских извештаја Друштва за 2018. годину, јнмв бр. 7/18 - НЕ ОТВАРАТИ”  

 

Измена и допуна 8: На страни 28/39 конкурсне документације, у моделу уговора, стоји: 

 
Извештај ревизора о инстинитости, објективности и усклађености финансијских извештаја 

Наручиоца са рачуноводственим прописима Републике Србије ће бити састављен у 

сагласности са ISA 700. “Извештај ревизора о финансијским извештајима”. 

 

Брише се, тако да сада гласи: 

Извештај ревизора о инстинитости, објективности и усклађености финансијских 

извештаја Наручиоца са рачуноводственим прописима Републике Србије ће бити 

састављен у сагласности са Међународним ревизорским стандардима (ISA). 
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Измена и допуна 8: На страни 28/39 конкурсне документације, у моделу уговора, стоји: 

 

Права и обавезе Наручиоца 

Члан 3. 

 

Наручилац ће у поступку извршења услуга назначених у члану 1. овог Уговора, на захтев 

Ревизора благовремено доставити све податке које Ревизор захтева током обављања ревизије 

финансијских извештаја. 

 

Обавеза Наручиоца је да припреми и достави све финансијске извештаје (Биланс стања, 

Биланс успеха и Биланс токова готовине), као и бруто биланс усаглашен са финансијским 

извештајима. 

 

Наручилац ће доставити Ревизору потребне информације, спецификације, усаглашавања, у 

складу са захтевом који ће Ревизор презентирати. 

Наручилац ће Ревизору доставити пореске билансе за 2018 годину. 

Ангажовање Ревизора биће извршено у пословним просторијама Наручиоца. Наручилац се 

обавезује да обезбеди одговарајуће услове за рад, као и да одреди одговорне запослене са 

којима ће Ревизор бити у непосредном контакту током ревизије. 

 

Брише се, тако да сада гласи: 

 

Права и обавезе Наручиоца 

Члан 3. 

 

Наручилац ће у поступку извршења услуга назначених у члану 1. овог Уговора, на захтев 

Ревизора благовремено доставити све податке које Ревизор захтева током обављања ревизије 

финансијских извештаја. 

Обавеза Наручиоца је да припреми и достави све финансијске извештаје (Биланс 

стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на 

капиталу, Извештај о осталом резултату, Напомене уз финансијске извештаје и 

Годишњи извештај о пословању), као и бруто биланс и дневник књижења усаглашен са 

финансијским извештајима. 
Наручилац ће доставити Ревизору потребне информације, спецификације, усаглашавања, у 

складу са захтевом који ће Ревизор презентирати. 

Наручилац ће Ревизору доставити пореске билансе за 2018 годину. 

Ангажовање Ревизора биће извршено у пословним просторијама Наручиоца. Наручилац се 

обавезује да обезбеди одговарајуће услове за рад, као и да одреди одговорне запослене са 

којима ће Ревизор бити у непосредном контакту током ревизије. 

 

 
Комисија за јавну набавку 

 


