
Спецификација услуга 

Правно лице које ће пружати услуге независне финансијске контроле обављаће ове услуге у складу 

са релевантним прописаним правилима и процедурама Фонда за иновациону делатност.  

Услуге независне финансијске контроле обухватају следеће:  

1. Преглед кварталних финансијских извештаја поднетих од стране добитника финансирања 

(Quarterly Financial Report) и његове пратеће документације у складу са важећим 

приручницима Фонда, 

2. Тражење допуне документације од добитника финансирања у случају да се утврди да нису 

сва потребна документа достављена, 

3. Попуњавање и достављање табеле са оствареним трошковима у кварталу (Quarterly 

Financial Report Control ) 

4. Попуњавање и достављање Кварталног извештаја за праћење на обрасцу Фонда (Quarterly 

Report Compliance Checklist) у четвртом кораку који се односи на финансијски преглед (STEP 

4: FINANCIAL REVIEW). 

Додатне информације за припрему понуде:  

1. На основу досадашњег искуства Фонда, за проверу једног кварталног финансијског 

извештаја, и пратеће документације, добитника финансирања из Програма раног развоја 

потребно је између 3 и 5 сати,  

2. Добитници финансирања из Програма раног развоја могу добити финансирање највише ЕУР 

80.000 (за више информација погледајте: http://www.inovacionifond.rs/program/program-

ranog-razvoja) 

3. Ваша понуда треба да обухвата услуге за прва два квартала 21 добитника 

4. Добитници финансирања квартални финансијски извештај и пратећу документацију 

достављају електронским путем, односно постављањем докумената на Портал Фонда. 

Одабрани понуђач добиће приступ Порталу за преглед документације.  

5. Сва преписка, као и достављање попуњеног Кварталног извештаја за праћење на обрасцу 

Фонда (Quarterly Report Compliance Checklist) у четвртом кораку који се односи на 

финансијски преглед (STEP 4: FINANCIAL REVIEW), вршиће се искључиво електронским 

путем, односно путем имејла.  

Лица која ће бити ангажована на извршењу овог уговора мораће да потпишу Изјаву о прихватању 

правилника о забрани конфликта интереса и тајности поверљивих података, и морају имати 

најмање следеће квалификације:  

1. Факултетско образовање из области економије и финансија, 

2. Мимимум 3 године радног исуства у ревизији,  

3. Одлично познавање енглеског језика.  

Увид у претходно поменуту документацију и приручнике Фонда заинтересовани понуђачи могу 

тражити директним контактирањем контакт особе у Фонду за иновациону делатност, путем имејла: 

dragana.kosanovic@inovacionifond.rs.    
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