
На основу члана 27. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС»  бр. 91/2019) Градска 
управа града Вршца, упућује: 

 
 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 
 
I   Назив наручиоца:  Градска управа града Вршца 
    Адреса наручиоца: Трг победе 1  
    Интернет страница наручиоца: http://www.vrsac.com  
     
II Предмет набавке: Ревизија консолидованих финансијских извештаја завршног 
рачуна буџета Града Вршца 
 
III Критеријум за избор привредног субјекта.  

1. Услов: Да Привредни субјект располаже неопходним пословним капацитетом, 
односно да је у претходне 3 обрачунске године ( 2019., 2020., и 2021. ) извршио 
најмање 30 ревизија општинских/градских управа за ревизију завршног рачуна 
за  (2018., 2019., и 2020. годину) 
Доказ: Изјава Привредног субјекта о реализацији уговора за извршене уговоре 
са локалним општинским/градским управама најмање 30 у 2019,,2020,,2021.) 
годину за ревизију завршног рачуна за ( 2018., 2019.,2020. ) годину 

 
2. Услов: Да у складу са Законом о Ревизији у радном односу са пуним радним 

временом има најмање 4 лиценцирана овлашћена ревизора 
Доказ: Копија лиценце овлашћеног ревизора за најмање 4 ревизора у радном 
односу. 

 
3. Услов: Да је Привредни субјект пуноправни члан мреже која је члан 

Међународне федерације рачуновођа ( IFAC) 
Доказ: Потврда да је Привредни субјект пуноправни члан, издата од стране 
Мреже која је члан Међународне федерације рачуновођа.  

 
Наведени докази о испуњености критеријума за избор привредног субјекта се 
достављају уз понуду. 
 
IV Начин достављања понуде: Понуде се могу предати путем поште на адресу: Град 
Вршац, Трг победе 1, 26300 Вршац или лично, преко писарнице Градска управа града 
Вршца на истој адреси. 
 
На коверти обавезно назначити: „Понуда за набавку  бр. 404-55/2022-IV-09 - ревизија 
консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Вршца“. 
 
V Рок за предају понуда: 13.05.2022. године до 11:00 часова, до када понуде морају 
стићи код наручиоца без обзира на начин слања. Неблаговремене и непотпуне понуде 
неће бити разматране. 
 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Дајемо понуду број ____________ од ______________ за набавку услуге ревизије 
консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Вршца 

 
 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
пословно име или скраћен назив:   
адреса седишта:  
овлашћено лице за потписивање уговора:  
особа за контакт:  
e-mail:  
телефон:  
текући рачун:   
банка:   
матични број:   
ПИБ број:  
 
 
Пројектни задатак: 
Град Вршац је добио сагласност Државне ревизорксе институције да равизију обави екстерно 
Ревизорско друштво. Понуђач мора да је уписан у регистар и да испуњава услове за обављање 
послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство 
и ревизија на основу Закона о буџетском систему. Услуге које пружа Понуђач мора да су 
усклађене са Директивама ЕУ, важећим међународним стандардима, као и важећим 
прописима Републике Србије. 
 
 
Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: _______________________ 
 
Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом: _______________________ 
 
Начин плаћања: у року од 45 дана од дана регистровања фактуре 
 
Рок за вршење услуге: _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
     Датум:_______________                                                                Потпис одговорног лица  

            Понуђача: 
 

              
   
_____________________ 

 


