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У РЕФОРМИ КОРПОРАТИВНОГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА 

ГРАНТ БР. TFOA2080, P154862 

  

Назив задатка: Консултант за обуке у примени и коришћењу МСФИ, МСФИ за МСП и МСР;  

организација догађаја и активности у циљу повећања разумевања и коришћења финансијског 

извештавања  

 

Веза (према Плану набавке): RCFR/1/1.1/2016 

 
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 спровођење свеобухватних обука у примени МСФИ, МСФИ за МСП и МСР 

и организацију догађаја и активности усмерених ка подизању знања и свести о важности доброг корпоративног 

финансијског извештавања, за циљне полазнике. У том циљу, од изабраног Консултанта ће се очекивати да: 

 

 припреми, развије и спроведе курсеве обука у примени МСФИ и МСФИ за МСП на професионалном нивоу; 

 припреми, развије и спроведе свеобухватан програм обука у примени МСР;  

 припреми и организује одговарајући број догађаја, кампања и сличних активности за инвеститоре, зајмодавце, 

повериоце и слична заинтересована лица, усмерених ка подизању знања и свести о важности доброг корпоративног 

финансијског извештавања. 

 

Почетак ангажмана очекује се у априлу 2018. године, а завршетак ангажмана до краја 2019. године. Све обуке и догађаји 

биће спроведени/извршени на српском језику и на територији Републике Србије. 

 

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. Заинтересовани Консултанти требало би да 

имају: (1) најмање 5 година доказаног искуства у припреми, развијању и имплементацији обука, (2) тим квалификованих 

предавача, који су у стању да спроведу горе наведене услуге (морају бити предавачи са најмање 4 године искуства у 

спровођењу сличних обука). 

 

Критеријуми за улазак у ужи избор су следећи:  

 

# Критеријум Пондер 

1 
Опште искуство Консултанта  

 
40 

2 
Специфично искуство Консултанта у вези са ангажманом (искуство у припреми, развијању и спровођењу 

обука) 
60 

 

Консултанти би требало да задовоље следеће критеријуме:  

 

1) Консултанти би требало да буду организовани у форми правног лица или у другој сличној форми. Консултанти 

се могу удружити са другим правним лицима или ангажовати подконсултанте као чланове тима у циљу 

појачања својих квалификација; 

 

 



2) додатно, Консултанти морају доказати своју оспособљеност у припреми, спровођењу и надзирању резултата 

обука/догађаја кроз набрајање свог искуства у сличним ангажманима у претходних пет година (2012-2016.), 

демонстрирајући способност за формирање тимова који ће обезбедити успешно спровођење обука/догађаја. 

 

Изјаве о заинтересованости требало би да садрже следеће податке: (1) профил фирме; (2) подаци о искуству на сличним 

задацима и пратећи материјали који доказују квалификованост и компетентност правног лица 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.   

 

Консултант ће бити изабран у складу са ИОКЦ методом (Избор на основу квалификација и цене консултаната) 

дефинисаном у Одељку II Смерница за Консултанте. 

 

Додатне информације могу се добити на доњој адреси од 07:30 до 15:30 часова радним данима.  

 

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

електронске поште) до 15. јануара 2018. 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 

 

 


