
Београд, 02.09.2019. године 
 

 

 

 

ПОЗИВ  

ЗА ОБАВЉАЊЕ УСЛУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ, ОДНОСНО АНГАЖОВАЊЕ НА 

ОБАВЉАЊУ УГОВОРЕНИХ ПОСТУПАКА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИНФОРМАЦИЈАМА 

 

за потребе реализације 

Еразмус + пројекта, Кључна акција 2, Изградња капацитета у високом образовању 
 „Развој и имплементација система за процену перформансе високошколских установа и система у Србији – 

ПЕСХЕС“ 

(енгл.: Erasmus + project, Key Action 2, Capacity Building in Higher Education,  „Development and Implementation 

of System for Performance Evaluation for Serbian HEIs and System – PESHES“) 
 

 

 

На основу члана 7. став 1. тачка 2) подтачка (2) Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник 

Републике Србије”, број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) и члана 42. Правилника о јавним набавкама 

Универзитета у Београду (број 61212-2368/1 од 09.05.2016. године и број 61212-2368/2 од 29.09.2016. године), 
члана  I. 10.1 Уговора о додели бесповратних средстава за Еразмус+ пројекат изградње капацитета у високом 

образовању „Development and implementation of system for performance evaluation for Serbian HEIs and system – 

PESHES“ (број Уговора о додели бесповратних средстава 2016-3620/001-001, референтни број пројекта 573820-

EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP), те одредбе члана 3.2.5.1. Смерница за употребу одобрених средстава, за 
средства која су додељена у 2016. години у оквиру Позива ЕАC/A04/2015 (енгл.: Guidelines for the use of the 

Grant, for grants awarded in 2016 under Call EAC/A04/2015), позивамо вас да у поступку Набавке услуга – услуга 

финансијске ревизије, односно ангажовање на обављању уговорених поступака у вези са финансијским 
информацијама, доставите понуду према следећим условима, конкурсној документацији, обрасцима понуде и 

моделу уговора о набавци. 
 

Рок за достављање Понуде 17.09.2019. до 14:00 часова 

Обавезни елементи Понуде Према обрасцу Понуде, Конкурсној документацији и Моделу 

Уговора о набавци 

Начин достављања Понуда  Електронском поштом на: 

peashes@ius.bg.ac.rs 

aleksandar.jovic@rect.bg.ac.rs 

Критеријум за избор најповољније понуде Најнижа понуђена цена 

Извештај и Обавештење о избору најповољнијег 

понуђача 

У року од 5 дана од дана отварања понуда  

Рок плаћања 7 дана од дана пријема рачуна 

Особа за контакт Александар Јовић aleksandar.jovic@rect.bg.ac.rs 

  
Попуњене, потписане и оверене:  

- образац Списак пружених услуга – стручне референце за обављање ревизије међународних пројеката 

(Прилог 1 у конкурсној документацији),  

- образац Понуде (Прилог 2 у конкурсној документацији) и  
- Модел Уговора (Прилог 3 у конкурсној документацији), 

заједно са копијом важећег Решења о издавању дозволе за обављање послова ревизије издатог од стране 

Министарства финансија Републике Србије, доставити у наведеном року, на адресу електронске поште: 
peashes@ius.bg.ac.rs и  aleksandar.jovic@rect.bg.ac.rs, са обавезном напоменом: 

„ПОНУДА ЗА ОБАВЉАЊЕ УСЛУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ, ОДНОСНО АНГАЖОВАЊЕ НА 

ОБАВЉАЊУ УГОВОРЕНИХ ПОСТУПАКА У ВЕЗИ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИНФОРМАЦИЈАМА Е+, КА2, 

CBHE Пројекта ПЕСХЕС“ 
 

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 17.09.2019. године 

у 15:00 часова, на адреси Универзитет у Београду, ул. Студентски трг бр. 1, Београд у присуству чланова 
Комисије за предметну набавку. 

 

 
Комисија за набавку 


