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ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ОБАВЉАЊЕ УСЛУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

РЕВИЗИЈЕ, ОДНОСНО АНГАЖОВАЊА НА ОБАВАЉАЊУ УГОВОРЕНИХ ПОСТУПАКА 

У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИНФОРМАЦИЈМАХОРИЗОНТ 2020 ПРОЈЕКТА 

„GN4-2 RESEARCH AND EDUCATION NETWORKING - GÉANT“ — GN4-2 

 

 

 

I ПРЕДМЕТ И ОСНОВНИ ПОДАЦИ  

1. Предмет конкурса 

Набавка услуга финансијске ревизије, односно ангажовање на обављању уговорених поступака у 

вези са финансијским информацијама Xоризонт 2020 пројекта „GN4-2 research and education 

networking - GÉANT“ — GN4-2. 

 

2. Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца: Универзитет у Београду 

Адреса наручиоца: Студентски трг 1, 11000 Београд 

Интернет страница наручиоца: http://www.bg.ac.rs/ 

3. Подаци о пројекту 

Предмет пројекта: Унапређење Европске мреже научно-истраживачких организација. 

Период трајања пројекта: 01.05.2016.године - 31.12.2018. године 

Вредност гранта: 655.856,00 ЕУР  

Интернет страница пројекта: https://www.geant.org/ 

 

II  НАЧИН САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА 

1.Начин на који понуда мора бити састављена 

Понуда мора да садржи: 

- Тачан назив и адресу понуђача, 

- Матични број понуђача, 

- Порески идентификациони број (ПИБ) понуђача, 

- Регистрациони број понуђача,  

- Текући рачун понуђача,  

http://www.bg.ac.rs/
https://www.geant.org/


- Податке о лицу овлашћеном за заступање, 

- Вредност понуде исказана у РСД без пореза на додату вреност (ПДВ), износ пореза на 

додату вредност (ПДВ) у РСД, укупну вредност понуде са порезом на додату вредност 

(ПДВ), 

- Копију важећег Решења о издавању дозволе за обављање послова ревизије издатог од 

стране Министарства финансија Републике Србије, 

- Списак пружених услуга – стручних референци за обављање ревизије међународних 

пројеката за период који није дужи од 5 година са наведеним референтним наручиоцима, 

датумом закључења предметног уговора и износима, потписан и оверен од стране 

овлашћеног лица понуђача (Прилог 1), 

2.Начин достављања понуда 

Понуду доставити на адресу:  

Универзитет у Београду 

Сектор за међународну и међууниверзитетску сарадњу 

Ревизија Хоризонт 2020 GN4-2 

Студентски трг 1, 11000 Београд 

 

Понуде се не могу достављати у електронском облику. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.12.2018. године 

до 12:00 часова. 

 

 

 

III КРИТЕРИЈУМИ, РОКОВИ И НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ 

УГОВОРА 

 

1. Критеријуми за доделу Уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује 

Уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија 

понуда“. 

Елементи критеријума су дати у следећој табели: 

 

Р.бр.  Назив елемента 
Релетивни значај 

(број пондера) 

1. Цена 80 

2. Референце 20 

 

1.1. Цена: 80 пондера 



Као упоредива вредност по овом критеријуму узима се понуђена цена без пореза на додату 

вредност (ПДВ) исказана за пружање услуге финансијске ревизије, односно ангажовање на 

обављању уговорених поступака у вези са финансијким информацијама. 

1.1.1. Најнижа понуђена цена добија 80 пондера  

1.1.2. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули:  

  

 X  80 

 

1.2. Референце: 20 пондера 

Као упоредива вредност по овом критеријуму узима се број достављених валидних стручних 

референци за обављање ревизије међународних пројеката. 

Као доказ о стручним референцама понуђачи достављају: 

- Списак пружених услуга – стручних референци за обављање ревизије међународних 

пројеката за период који није дужи од 5 година са наведеним референтним наручиоцима, 

датумом закључења предметног уговора и износима, потписан и оверен од стране 

овлашћеног лица понуђача (Прилог 1) који може бити предмет накнадне провере у виду 

потврде референци, а на захтев наручиоца треба се доставити у року од 5 радних дана. 

Понуђач који не достави Списак пружених услуга –стручне референце неће добијати пондере по 

овом елементу критеријума, тј. добијаће 0 пондера. 

1.2.1. Понуда са највећим бројем референци добија 20 пондера 

1.2.2. Остале понуде ће добијати пондере према следећој формули: 

 

 X  20 

 

2. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу Уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 

понуђеном ценом 

Уколико две или више понуда имају исти број пондера као најповољнија ће бити изабрана понуда 

оног понуђача који достави већи број валидних референци. 

Уколико две или више понуда имају исту цену и исти број референци као најповољнија ће бити 

изабрана понуда оног понуђача који достави већи број валидних референци у последње три 

године. 

3. Рок за доношење и начин објављивања Одлуке о додели Уговора 

Рок за доношење одлуке је 14.12.2018. године у 14:00 часова.  

Најнижа понуђена цена 

Понуђена цена 

Број референци 

Највећи број референци 



Наручилац задржава право да обустави спровођење овог Конкурса у случају неиспуњења услова, 

односно прекорачења висине износа предвиђених буџетом пројекта и да Уговор додели 

прибављањем најмање три понуде или непосредном погодбом. 

Обавештење о додели Уговора или обустави поступка биће објављено на интернет страници 

Универзитета у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/nabavke/jnabavke.php . 

IV ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОКОВИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ИЗВРШЕЊЕ 

УСЛУГЕ 

1.Валута плаћања, начин и услови плаћања, висина накнаде 

Валута плаћања: РСД 

Начин плаћања: Наручилац ће цену (накнаду) за предметну услугу платити у целости, након 

добијања Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), а најкасније четири недеље након 

завршетка пројекта.  

Висина накнаде: Одређена је у Понуди о пружaњу услуга финансијске ревизије, односно 

ангажовању на обављању уговорених поступака у вези са финансијским информацијама Xоризонт 

2020 пројекта „GN4-2 research and education networking - GÉANT“ — GN4-2 (образац Понуде – 

Прилог бр. 3) која је саставни део Уговора о пружaњу услуга финансијске ревизије, односно 

ангажовању на обављању уговорених поступака у вези са финансијским информацијама Xоризонт 

2020 пројекта „GN4-2 research and education networking - GÉANT“ — GN4-2 (модел Уговора – 

Прилог 3), а у оквиру висине средстава предвиђених буџетом пројекта. 

2. Рокови за закључење говора, завршетак посла и достављање Независног извештаја о 

налазима чињеничног стања 

Рок за закључење Уговора: 21. децембар 2018. године 

Рок за завршетак посла и достављање Независног извештаја о налазима о чињеничног стања: 01. 

фебруар 2019. године. 

 

V ПРИЛОЗИ 

Прилог 1 – Списак пружених услуга – стручне референце за обављање ревизије међународних 

пројеката 

Прилог 2 – Образац Понуде о пружaњу услуга финансијске ревизије, односно ангажовању на 

обављању уговорених поступака у вези са финансијским информацијама Xоризонт 2020 пројекта 

„GN4-2 research and education networking - GÉANT“ — GN4-2 

Прилог 3 – Модел Уговора о пружaњу услуга финансијске ревизије, односно ангажовању на 

обављању уговорених поступака у вези са финансијским информацијама Xоризонт 2020 пројекта 

„GN4-2 research and education networking - GÉANT“ — GN4-2 

 

 

 

  



Прилог 1: 

 

СПИСАК ПРУЖЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕВИЗИЈЕ 

МЕЂУНАРОДНИХ ПРОЈЕКАТА 

 

 

Редни 

бр. 

 

Референтни 

наручилац 

Лице за контакт, број 

телефона, е-маил 

адреса 

Датум 

закључења 

уговора 

Вредност 

уговора (износ 

у РСД ПДВ-а) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

 

Датум:     М.П.   Лице овлашћено за заступање 

 

_______________       __________________________ 

    

 

Напомена: У случају да понуђач има више од 15 закључених и реализованих референтних уговора, 

образац фотокопирати. 

 

 

 

 



Прилог 2: 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр. ____________ од ___________ 2018. године, за набавку услуге финансијске ревизије, 

односно ангажовање на обављању уговорених поступака у вези са финансијским информацијама 

Xоризонт 2020 пројекта „GN4-2 research and education networking - GÉANT“ — GN4-2, по Јавном 

конкурсу Универзитета у Београду бр. _________ од __________. 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број понуђача  

ПИБ понуђача  

Регистрациони број 

понуђача 

 

Текући рачун понуђача  

Име и презиме лица 

овлашћеног за заступање 

 

 

Назив и адреса 

наручиоца 

Универзитет у Београду, Студентски трг 1, 11000 Београд 

Матични број наручиоца 07003170 

Име и презиме лица 

овлашћеног за заступање 

Проф. др Гордана Илић-Попов 

 

Назив услуге Пружање услуга финансијске ревизије, односно ангажовање на 

обављању уговорених поступака у вези са финансијским 

информацијама Xоризонт 2020 пројекта „GN4-2 research and education 

networking - GÉANT“ — GN4-2 

Рок завршетка посла  

Понуђена цена у РСД без 

ПДВ-а 

 

Износ ПДВ-а у РСД  

Укупна понуђена 

вредност услуге у РСД са 

ПДВ-ом 

 

 

 

Датум       М.П.     Лице овлашћено за 

заступање 

 

______________       ________________________  


