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Назив задатка: Консултант за преглед и анализу постојећег правног и регулаторног оквира корпоративног 

финансијског извештавања и његово усклађивање са правним тековинама ЕУ и најбољом међународном 

праксом  

Веза (према Плану набавке): RCFR/1/1.2/2016 

 
Републици Србији обезбеђена су средства од стране Међународне банке за обнову и развој/Међународног удружења за 

развој (у даљем тексту: „Светска банка“), у својству администратора средстава донације обезбеђене у оквиру Програма за 

реформу рачуноводства и институционално јачање (REPARIS) (TF071151), у сврху финансирања Пројекта Техничке 

помоћи Републици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања, и део средстава биће 

употребљен за потребе набавке консултантских услуга.  

 

Консултантске услуге (“Услуге”) обухватају анализу постојећег законодавног оквира којим се уређује рачуноводство и 

ревизија (укључујући и све подзаконске акте, правилнике и контне оквире за корпоративно финансијско извештавање), 

процену одступања законодавног оквира у односу на најбољу међународну праксу, нарочито у односу на правне тековине 

ЕУ, и предлагање одговарајућих измена и допуна законодавног оквира. У том циљу, од изабраног Консултанта ће се 

очекивати да: 

 

 изврши анализу садржине Закона о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 62/2013) и свих повезаних 

подзаконских аката и процени степен усклађености са Директивом 2013/34/EУ и Регулативом бр. 1606/2002 

Европског парламента и Савета, узимајући такође у обзир и препоруке из Извештаја о поштовању стандарда и 

прописа у области рачуноводства и ревизије из 2015. године (ROSC A&A 2015), припремљеног од стране Светске 

банке, као и специфичности домаћег тржишта, праксе и потреба; 

 

 изврши анализу садржине Закона о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 62/2013) и свих повезаних подзаконских 

аката и процени степен усклађености са Директивама 2006/43/EК, 2006/123/EК, 2014/56/EУ и Регулативом бр. 

537/2014 Европског парламента и Савета, узимајући такође у обзир и препоруке из ROSC A&A 2015, као и 

специфичности домаћег тржишта, праксе и потреба; и 

 

 предложи и формулише потребне измене и допуне закона и асистира у припреми за примену истих у званични 

правни и регулаторни оквир којим се уређује рачуноводство (укључујући све релевантне подзаконске акте, а 

нарочито правилнике који регулишу контне оквире и садржину и форму финансијских извештаја) и ревизија до 

половине 2018. године. 

 

Почетак ангажмана очекује се крајем јула 2017. године, а завршетак ангажмана до четвртог квартала 2018. године.  

 

Министарство финансија позива квалификована консултантска правна лица („Консултанте“) да изразе своју 

заинтересованост за пружање Услуга. Заинтересовани Консултанти требало би да доставе податке који доказују да 

поседују потребне квалификације и релевантно искуство за пружање Услуга.  

 

Критеријуми за улазак у ужи избор су следећи:  

 

# Критеријум Пондер 

1 Опште искуство у областима задатка  10 

2 Специфично искуство за задатак  25 

3 Познавање релевантног српског законодавног оквира, струке и стручног окружења и српског језика 25 

4 Квалификације и компетентност експерата за задатак  40 



Квалификације експерата биће оцењене у складу са наредним подкритеријумима и припадајућим пондерима: 

a) Опште квалификације (образовање, обуке и академска звања) 30 

б) Опште радно искуство 30 

в) Радно искуство специфично за задатак 40 

 

Изабрани Консултант поседоваће следећа знања и искуство:  

 

а)    најмање десет година искуства у правним пословима у области корпоративног финансијског извештавања, са 

доказаним широким познавањем предметне области; 

б)   претходни ангажмани који су захтевали добро познавање правних тековина ЕУ у области корпоративног 

финансијског извештавања; 

в)   детаљно познавање и практично искуство у вези са изазовима у примени регулативе којом се уређује 

рачуноводство и ревизија како у РС, тако и у јурисдикцијама које подлежу правним тековинама ЕУ, 

укључујући и искуство у изградњи капацитета код институција из јавног и приватног сектора; 

г)   искуство у међународним пројектима у вези са регулисањем финансијског извештавања и ревизије, као и у 

саветовању доносилаца одлука у вези са постизањем усклађености са правним тековинама ЕУ и најбољом 

међународном праксом;  

д)   капацитет за рад и достављање пројектних резултата на српском и на енглеском језику.  

 

Изабрани Консултант би требало да буде организован у форми правног лица или у другој сличној форми, и да утврди 

пројектни тим од најмање 2 кључна експерта са доказаним међународним знањем и искуством и најмање једног 

експерта са доказаним локалним знањем и искуством у горе наведеним областима. 

 

Изјаве о заинтересованости требало би да садрже следеће податке: (1) профил фирме; (2) радне биографије (CV) чланова 

тима који ће бити ангажовани на задатку; (3) подаци о искуству на сличним задацима и пратећи материјали који доказују 

квалификованост и компетентност фирме за извршење услуга (портфељ, опис сличних задатака итд.).  

 

Скрећемо пажњу заинтересованим Консултантима на став 1.9 „Смерница: Избор и ангажман консултаната у оквиру 

зајмова Светске банке коришћеним од стране зајмопрималаца Светске банке“ из јануара 2011. године (ревидираним у 

јулу 2014. године) (Смернице за Консултанте), којим је дефинисана политика Светске банке по питању сукоба 

интереса.   

 

Консултантска правна лица на које ће се примењивати прописи који ће бити предмет израде за време овог пројекта, 

сматраће се неквалификованим за учествовање за сврхе овог задатка услед потенцијалног сукоба интереса. Ово 

укључује локалне рачуноводствене и ревизорске фирме као и међународне рачуноводствене и ревизорске фирме које 

имају канцеларије, повезане и/или зависне ентитете у Србији.   

 

Консултанти се могу удружити са другим правним лицима или ангажовати подконсултанте у циљу појачања својих 

квалификација. 

 

Консултант ће бити изабран у складу са ИОКК методом (Избор на основу квалификација консултаната) дефинисаном у 

Одељку III Смерница за Консултанте. 

 

Додатне информације могу се добити на доњим адресама од 08:00 до 15:00 часова радним данима.  

 

Изјаве о заинтересованости морају бити достављене у писаној форми на доње адресе (лично, или путем поште, и путем 

електронске поште) до 16. јуна 2017. године и морају бити припремљене на српском и на енглеском језику.  

 

 

Министарство финансија 

На руке: Србољуб Ковачевић 

Виши координатор Пројекта 

Кнеза Милоша 20, 11000, Београд, Република Србија 

Тел: +381 11 3642 885 

E-mail: srboljub.kovacevic@mfin.gov.rs 

Агенција за осигурање депозита 

На руке: Биљана Ђокић  

Специјалиста за набавке  

Кнез Михаилова 2, 11 000 Београд, Република Србија 

Тел: + 381 11 2075 124 

E-mail: biljana.djokic@aod.rs 

 

 


