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8ерзија: 04рев00
Важи од: 01.07.2021.

_

Наш број: 2101/1-2022
Датум: 07.03.2022.

ПPEДMET И БPOJ НАБАВКЕ: HHП 12-22 СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ И ОБУКЕВЕ6ИНАР - РАЧУНОВОДСТВЕНО 06YXBATAFbE НЕКРЕТНИНА - КЛАСИФИКАЦИЈА,
ВРЕДНОВАЕ6Е И ПPECTAHAK ПРИЗНАВАЕbА
П O H Y Д A - бр.

од

. године

Назив понуfјача:
Адреса:
Име и презиме особе за контакт:
Електронска пошта:
Телефон / Телефакс:
ПИБ:
Матични број:
ТекуТги рачун:
Пословна банка
Врста правног лица:
(заокружити)

микро

мало

средње

велико

физичко лице

предузетник

Технички опис (техничка спецификација услуга):
Правила рачуноводственог евидентирања некретнина - оних које користи власник (тзв. основна
средства) и инвестиционих некретнина, почев од иницијалне класификације и признавања, затим
накнадних улагања и амортизације, накнадног вредновања no набавној или фер вредности, па до
престанка признавања услед отуТјења или расходовања.
Te Me:
•

Класификација некретнина у складу са наменом

• некретнина којукористи власниквс.инвестициона некретнина
• Преноси некретнина због промене намене

•
•
•
•
•

Некретнине намењене продаји у смислу MCФИ 5
Рачуноводствено раздвајање објекта и земљишта
УтврЕјивање набавне вредности/цене коштања
Капитализација трошкова пизајмљивања у складу са MPC 23
Накнадна улагања у објекат / инвестиционе некретнине

•

Модел набавне вредност вс. модел ревалоризације некретнина

•
•

Метод фер вредности вс. модел набавне вредности инвестиционих некретнина

•

Амортизација објеката

•
•

Умањење вредности некретнине
Престанак признавања и отуђење некретнине

•

Рушење старог објекта са циљем изградње новог

Начин књижења ефеката процене фер вредности

Проверите да ли радите са важеЕгом верзијом, линк
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ЗAXTEB ЗA ПOHYДY

~Транснафта

Верзија: 04рев00

L

L

ажиод: 01.07.2021.

•
Основна правила обелодањивања некретнина
• Порески кредити
Плнипи пагемл nnn спеленим иг.плАима
P
бр

Jeд. цена
без ПДB-а

Укупна
цена без
П В-а

ПДВ
°
(
/°)

Укупна
цена са
ПДB-ом

НАЗИВ

Ј.М.

Kon.

1

ВебинарРачуноводствено
обухватање некретнина клаоификација,
вредновање и престанак
п изнавања

Котиза
ција

1

5.

УКУПНО без ПДB-а:

PCД

6.

ПДВ (_%):

PCД

7.

УКУПНО са ПДВ-ом:

PCД

*Напомена: Реализација онлајн гпренинга (посредстеом интернет платформе 3оом) треба да
o6vxeamu предаеање са PPT презентаиигом, ducкvcuiv и одговоре на питања.
Наручилац he набавку извршити (заокружити):
1.Самостално

~
~
~

~

2. Група понуђача 3. Ca подизвођачем: проценат извршења

%

І.
~

Начин и услови плаfiања: У року од
календароких дана, a од дана пријема ваљано оачињене
фактуре, no реализацији услуге и уз обострано потписан Записник 0 извршеној услузи.
(минимално 10 календарских дана a максимално у складу са важеним Законом о рокоеима
измирења новцаних обаееза у комерцијалним трансакцијама, a од дана пријема еаљано
сачињене фактуре, no реализацији услуге и уз обострано потлисан Записник 0 извршеној
уСЛу3 и)
Напомена: Авансно планање не прихватамо!
да ли плаfгање иде непооредно подизвоЕјачу: да He

(заокружити).

Износ који се слcnnaFiyje подизвоЕјачу:
Датум и начин одржавања вебинара:
(прихвап7љие датум одржавања вебинара %е 18.03.2022. г0дине (од 10h 80 14.30h) пОСредСтеом
интернет платформе Зоом

Прилог бр. 1- Изјава 0 испуњености критериlУма за квалитативни избор привредног сУбlекта

Потписовлашfiеноглица понуђача

Проверите да ли радите са важеном верзијом, линк
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ИЗЈАВА O ИСПУЕ6ЕНОСТИ KPИTEPИJYMA ЗA I Шифра: П02.1-01-01-00-17
KBAЛИTATИBHИ ИЗБOP ПPИBPEДHOГ
CYБJEKTA ЗA HAБABKE HA KOJE CE ЗAKOH 0 верзија: 02рев00
JABHИM HAБABKAMA HE ПРИМЕ њУЈЕ
важи од: 01 07 2021.

ИЗJABA O ИСПУЕ6ЕНОСТИ KPИTEPИJYMA ЗA KBAЛИTATИBHИ ИЗБОР

ПРИВРЕДНОГСУБЈЕКТА
Подаци о поступку набавке

Наручилац
Предмет набавке

Ознака и број HHП
Објављено на
интернет страници

TPAHCHAФTA АД ПАНЧЕВО
СЕМИНАРИ, САЈМОВИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ И ОБУКЕВЕБИНАР - РАЧУНОВОДСТВЕНО 06YXBATAF6E HEKPETHИHA КЛАСИФИКАЦИЈА, ВРЕДНОВАн6Е И ПPECTAHAK ПРИЗНАВАЕ6А
HHП 12-22
07.03.2022. године

Наручиоца

Подаци о п ив едном с б'ект
Назив
Порески

идентификациони
6 о/ матични 6 о'

/
/ПИБ/

/МБ/

Ад еса

Поштански б о'

Г ад
жава
Теле он
Елект онска пошта
Инте нет ст аница
Да ли је привредни
субјекат микро, мало
или средње правно

(уписати)

лице или п ед зетник

Подаци о
заступницима
привредногсубјекта

(директор или други

(име и лрезиме директора или другог застулника)

заступник

Облик учествовања
заок жити
Учествује ли
привредни субјект у
поступку набавке

заједно са другим

1.Самостално 2. Група понуЕјача
3.Са подизво ачем: п оценат изв шења

%

Други прив.субјект:
ДРуги лрив.субјект:

/назив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник/

N~

/назив, седиште. адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник/

ПРИвреДНИм

с бјектима
Подизвоfјач захтева
непосредно плаТгање
писати дА или HE
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношЕгу, да:
1) He постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111.
ЗЈН:
ДA или HE (заокружити)
( Напомена: ако понуfјач заокружи ДА, потребно је и дати опис основа за искључење)
Разлози за искључење:

Проверите да ли радите са важеЕгом верзијом, линк
Захтев уз понуду за ННП 12-22

Страна 1 од 2

‚

Транснафта

ИЗJABA 0 ИСПУЕ6ЕНОСТИ KPИTEPИJYMA ЗA
Шифра: П02.1-01-01-00-17 i
КВАЛИТАТИВНИ ИЗБOP ПPИBPEДHOГ
CYБJEKTA ЗА HAБABKE HA KOJE CE ЗAKOH O Верзија: 02рев00
JABHИM HAБABKAMA HE ПРИМЕњ УЈЕ
Важи oд: 01.07.2021.

2) Привредни субјект — даље ПонуТјач, иопуњава критеријуме за избор привредног
субјекта, и тo:
2.1 Испуњеност услова за обављање професионалне делатнооти:
- Наручилац може да захтева да привредни субјект докаже да је упиоан у регистар

привредних субјеката, судски регистар, профеоионални регистар или други одговарајуfiи
регистар' ако ое такав регистар води у земљи у којој привредни субјект има оедиште, у
складу оа чланом 115 ЗЈН.
- да пооедује потребно одреЕјено овлашЕгење, односно дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет набавке или је члан одређене организације, да би
могао да обавља предметну делатност, која је предмет набавке или је члан одреfјене
организације да би могао да обавља предметну делатноот, у складу оа чланом 115. ЗЈН:
1.
2.
3.
4.

Опис захтева (попуњава Наручилац): /
Доказ (попуњава Наручилац): /
Одговор (попуњава ПонуТјач): /
Детаљи - број и датум издавања овлашТгења, дозволе или чланства и др. (попуњава
ПонуЕјач): /
(Напомена: Уколико понуfјач поседује овлашfгење, дoзвoлy или чланство из члана 115.
став 2. ЗЈН, и ако је та дозвола потребна за извршење предмета набавке).
2.2 Технички и стручни капацитет - списак испоручених добара/извршених
услуга/изведених радова и др. у складу оа чланом 117. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац): /
- Доказ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава Понуђач): /
Детаљи - референце/друго тражено :/
2.3 Финансијско - економоки капацитет, у складу оа чланом 116. ЗЈН:
Опис захтева (попуњава Наручилац): /
Доказ (попуњава Наручилац): /
- Одговор (попуњава ПонуТјач): /
Детаљи - извештај, извoд или друго: /

Назив понуfјача
Овлашнено лице понуђача
Својеручни потпис овлашбеног лица

Проверите да ли радите са важеном верзијом, линк
Захтев уз понуду за HHП 12-22
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