
 

 

На основу чл. 39. и чл. 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама  („Службени гласник 

РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на основу Одлуке бр. ИН 564/16 од 30.05.2016. 

године, о покретању поступка јавне набавке  МЈН 08/16, Грађевинска дирекција Србије 

д.о.о, Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, Београд, 

објављује   

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  МЈН 08/16 

  

1. Назив, адреса и интернет страна наручиоца:Грађевинска дирекција Србије д.о.о, 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр.110, Београд. Интернет страница наручиоца: 

www.gds.rs 

2. Врста наручиоца: привредно друштво 

3. Врста поступка јавне набавке: економски најповољнија понуда 

4. Опис предмета јавне набавке: Ревизија финансијских извештаја за 2016. годину, 

према речнику јавних набавки:  

– 79212100 – Услуге финансијске ревизије 

5. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. Критеријум за 

доделу уговора по овој јавној набавци јесте економски најповољнија понуда, која се 

утврђује следећим елементима: 

 

1. Квалификације, искуство, углед, поузданост и професионалне способности 

понуђача и особља које ће бити укључено у пружање услуга и методологија 

рада - максимално 35 пондера и то: 

1.1. ревизор са међународним референцама (међународне и домаће велике 

компаније) у области грађевинарства и банкарства, и са међународним 

сертификатима за обављање  ревизије  по  Међународним рачуноводственим 

стандардима (ИАС), и има најприхватљивију методологију рада  - 30 пондера 

1.2. ревизор са међународним реферeнцама, и са домаћим цертификатима за     

обављање    ревизије    по    Међународним    рачуноводственим стандардима 

(ИАС) - 15 пондера 



 

1.3. ревизор са домаћим референцама, особље са домаћим цертификатима за     

обављање    ревизије    по    Међународним     рачуноводственим стандардима 

(ИАС) - 10 пондера 

1.4. минимум 1 међународна призната лиценца за  обављање  послова 

ревизије (АССА лиценца или СПА лиценца) – 5 пондера 

Максималан збир пондера по свим наведеним подкритеријумима не може прећи 35 

пондера тако да, уколико понуђач достави све горе наведене сертификате и лиценце, 

а који премашују наведени број пондера, максималан број које може добити је 35 

пондера. 

2. Цена - максимално 35 пондера 

                          Најниже понуђена цена 

Број бодова  =   ------------------------------------     x   35 

                          Понуђена цена конкретног понуђача 

 

3. Рок за обављање ревизије и достављање извештаја о ревизији - укупно 20 

пондера 

3.1. претходна ревизија у децембру 2016. године, ревизија у  јануару  и 

фебруару 2017. године, извештај до 20.02.2017. године –20 пондера 

3.2. претходна ревизија у децембру 2016. године, ревизија у периоду март – 

април 2017. године, извештај до 30.04.2017. године - 10 пондера 

3.3. претходна ревизија у децембру 2016. године, ревизија у мају 2017. 

године, извештај до 31.05.2017. године – 5 пондера 

 

Максималан збир пондера по свим наведеним подкритеријумима не може прећи 20 

пондера тако да уколико понуђач достави све горе наведене извештаје о ревизији, а 

који премашују наведени број пондера, максималан број које може добити је 20 

пондера. 

 

4. Додатнe услугe за наручиоца – максимално 10 пондера 

 

4.1.    понуда која садржи додатну услугу присуствовања попису према утврђеним  

рачуноводственим  политикама  предузећа,  додају   се следећи пондери: - 5 пондера 

 

4.2. Понуди која садржи  додатну услугу - Писмо руководству Наручиоца са 

препорукама за превазилажење уочених слабости и неправилности, додају се следећу 

пондери: - 5 пондера. 

 

 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави све доказе и изјаве на основу којих ће се 

извршити оцена - пондерисање понуде, односно сертификате, лиценце и референц 

листу. Mаксималан број пондера који Понуђачи могу добити је 100 пондера. 

 

 



 

Додатни критеријум за доделу уговора у случају једнаког броја пондера, јесте ниже 

понуђена цена. 

 

 

6. Начин преузимања Конкурсне документације, односно интернет адреса где је 

Конкурсна документација доступна: Интернет адреса где је Конкурсна 

документација доступна: на порталу јавних набавки и интернет страни 

Наручиоца www.gds.rs 

7. Начин подношења понуде: Понуда мора у целини бити припремљена у складу са 

овим позивом и  Конкурсном документацијом за јавну набавку. Понуде се подносе 

на обрасцима Конкурсне документације, у запечаћеној коверти са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку у отвореном поступку MЈН 08/16– НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте обавезно назначити пословно име и адресу понуђача. 

 

8. Рок за подношење понуда  је 11.07.2016. године, до 12,00 часова. 

 

 

9. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је 11.07.2016. године у 

12,30 часова у просторијама Наручиоца у Београду у ул. Булевар Арсенија 

Чарнојевића бр. 110, Београд - Нови Београд. Отварање понуда је јавно и врши се 

по времену пријема, од најраније до најкасније пристигле понуде. 

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: Отварању понуда присуствују овлашћени представници 

понуђача  који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом 

пуномоћја потписаног и овереног од стране овлашћеног лица понуђача Комисији за 

јавну набавку или службенику за јавне набавке, непосредно пре почетка отварања 

понуда. 

11. Рок за доношење одлуке о додели уговора: Рок за доношење одлуке о додели 

уговора је пет дана од дана отварања понуда. 

12. Лицa за контакт: Весна Миловић, дипл.економиста, тел. 011/3209-812 и Мома 

Калић, дипл.правник, тел. 011/3209-850, радним даном од 09,00 до 15,00 часова, e-

mail office@gds.rs. 
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