
На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/12,14/15,68/15), лице за ЈН  Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује 

                                 П О З И В 

за прикупљање  понуда у  поступку набавке услуга –  Екстерна ревизија завршног рачуна 

буџета општине Сокобања за 2020. годину 

Овај позив се директно упућује потенцијалним понуђачима и објављује на сајту општине Сокобања 

www.opstinasokobanja.com 

Понуђач доставља понуду до 05.03.2021 године до 12,00 часова, путем факса на број 018/830-253, e-

maila: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца Општина Сокобања улица 

Светог Саве 23 Сокобања, у писаној форми, са назнаком за набавку услуге –  Ревизија завршног 

рачуна општине Сокобања за 2020. годину. 

Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и неће бити разматрана.  

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом  и иста мора бити потписана и 

оверена печатом.  

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима.  

Понуда мора бити сачињена на српском језику, а цена мора бити изражена у динарима. 

У понуди мора да се наведе: 

− Укупно понуђена цена за набавку услуге- Екстерна ревизија завршног рачуна буџета општине 

Сокобања за 2020. годину, у динарима без ПДВ-а. 

− Укупно понуђена цена за набавку услуге-Екстерна ревизија завршног рачуна буџета општине 

Сокобања за 2020. годину, у динарима са ПДВ-ом. 

− Рок у коме ће бити извршена Екстерна ревизија завршног рачуна буџета општине Сокобања 

за 2020. годину (не дуже од 7 дана од дана припреме завршног рачуна за ревизију). 

− Назив, адресу и седиште понуђача, име и телефон особе за контакт, матични број понуђача, 

пиб понуђача, број текућег рачуна понуђача и назив банке, шифру делатност, печат и потпис 

понуђача. 

У цену морају да буду урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке   и 

иста је фиксна. Плаћање ће се вршити у року који одреди понуђач, а најмање 5 дана од дана 

достављања Извештаја о извршеној ревизији и  пријема исправног рачуна за извршену услугу. 

Понуђач је дужан да изврши  екстерну ревизију завршног рачуна буџета Општине Сокобања за 

2020. годину и достави Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима од тачке 1. до 

тачке 10. члана 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских 

извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава обавезног социјалног 

осигурања (Сл. Гласник РС“, број 18/2015, 104/2018 и 151/2020). 

Уз понуду понуђач је дужан да достави потписану и оверену  изјаву под моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу, да је у последње три године ( 2018., 2019. и 2020.), 

извршио најмање три  Екстерне ревизије завршних рачуна са навођењем код којих субјеката је 

вршена ревизија. 

Критеријум за избор најповољније понуде је цена.  

Са изабраним понуђачем ће бити закључен уговор о вршењу ревизије. 

Понуђач који није изабран обавештава се о исходу  на његов изричит захтев. 

Контакт особа:  Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com 

У Сокобањи, 26.02.2021. године    

 IV Број 404-20-3/2021                                                             

                   Лице за ЈН  

              Душица Станковић с.р. 

 

mailto:dusicastankovic@opstinasokobanja.com


 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 
 

Датум: 
 

 
Потпис понуђача 

 

                                                                     


