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MSS-043-11 

V Ljubljani, 10. maj 2011 
 
 

P O Z I V  K  O D D A J I  P O N U D B 
za opravljanje računovodskih storitev ZA Mladinski svet Slovenije 

 
Mladinski svet Slovenije (MSS) poziva izvajalce računovodskih storitev k oddaji ponudb za 
opravljanje tovrstnih storitev za MSS. 
 
 

POGOJI ZA SODELOVANJE in PODATKI O MSS 

Poslovanje: Po Zakonu o društvih. 
Smo davčni zavezanci. 

Način izbire: Po pregledu prijav bo po potrebi narejen ožji izbor ponudb, 
med katerimi bomo nato izbrali najustreznejšega. 

Delo obsega: -redno knjiženje 
-redni pregled oddane dokumentacije (bančni izpiski, 
gotovinska blagajna, potni nalogi, fakture) 
-priprava e-plačilnih nalogov za plače, avtorske in podjemne 
pogodbe 
-oddajanje podatkov na DURS in AJPES 
-obračun DDV in davka od dohodkov 
-(po potrebi) medletne bilance za potrebe najemanja kreditov 
-letni izkaz poslovnega izida in bilanca 

Podatki za leto 2010 za 
orientacijo; v letu 2011  bo 
podobno: 

- Št. bančnih transakcij: 1954 
- Št. prejetih faktur: 446 
- Št. izdanih faktur: 88 
- Št. blagajniških transakcij: 164 
- Št. potnih nalogov: 360 
- Št. plač: 7 
- Št. avtorskih pogodb: 50 
- Št. podjemnih pogodb: 20 
- Št. ločenih postavk: 8 
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Druga pričakovanja: - odgovornost za zakonitost finančnega poslovanja 
- izkušnje z računovodstvom društev oz. po standardih za 
društva 
- izkušnje s poslovanjem z neprofitnimi organizacijami, ki 
poslujejo s tujino in izvajajo projekte, financirane iz javnih 
sredstev 
- svetovanje po potrebi 

 
Ponudbe bomo ocenjevali na podlagi: 
- Cene in ponudbe letnega sodelovanja  
- Izkušenj in referenc dosedanjega dela 
 
Zainteresirane ponudnike prosimo, da nam pošljejo: 
- Svojo ponudbo ter 
- reference dosedanjega dela, 
in sicer najkasneje do 23. maja 2011, na e-naslov tajnistvo@mss.si. Oddaja ponudbe je 
veljavna, ko prejmete potrditveno sporočilo, da smo prejeli ponudbo. 
 
MSS si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika, če le-ti ne bodo ustrezali razpisnim 
pogojem v zadovoljivi meri. 
 
Za informacije v zvezi z razpisom smo vam na voljo na tel. št. 01 425 60 55 (Jakob Bec) ali na 
tajnistvo@mss.si. 
 
 
 

Kamal Izidor Shaker, l.r. 
predsednik 
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