
Javni zavod za šport Nova Gorica  
Bazoviška ulica 4,  
5000 Nova Gorica. 
 
 
 
 
 

PONUDBA 
»Računovodska in knjigovodska dela Javni zavod za šport Nova Gorica« 

 
Datum;  _________ 
 
Predmet storitve: »Računovodska in knjigovodska dela Javni zavod za šport Nova Gorica«.  
 
Računovodska in knjigovodska dela obsegajo predvsem: 

- Knjiženje prejetih in izdanih računov (do 300 mesečno) 
- Izstavljanje in avtomatsko knjiženje izdanih računov (do 300 računov in zahtevkov) 
- Mesečni pregled pravočasnosti plačil izdanih računov, posredovanje opominov in vlaganje izvršb za neplačnike  
- Obračunavanje amortizacije osnovnih sredstev 
- Knjiženje transakcijskih računov in podračunov 
- Vodenje stroškov in prihodkov po stroškovnem mestu 
- Sestavljanje letnih računovodskih izkazov (1x letno) 
- Obračun plač (do 24 plač mesečno)  
- Obračun mesečnega  DDV 
- Knjiženje blagajne 
- Domača plačila in nakazila v tujino 
- Prijave, odjave zaposlenih na Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
- Sestavljanje poročila o izplačilih fizičnim osebam, ki služijo za obračun dohodnine (1x letno) 
- Obračun nadomestila plač za refundacijo bolezni nad 30 dni, nege… 
- Priprava računovodskega poročila in realizacija finančnega načrta (1x letno) 
- Priprava premoženjske balance (1x letno) 
- Priprava dokumentacije in sodelovanje pri nadzorih poslovanja zavoda 
 

Cena storitve in obračun opravljenih del: 
 

- Mesečni pavšal____________ EUR, mesečni pavšal_ ____________EUR z vključenim DDV, 
- Plačilo v roku 30 dni od pravilno izstavljenega e račun,  
- Obračunsko obdobje je 1 mesec 

 
V primeru, da se na predlog naročnika opravljajo dela na lokaciji izven vašega sedeža zanašajo potni stroški _________ € / 
km  kar skupaj z DDV znaša________: 
 
Za večji obseg in zahtevnost se lahko izvajalec in naročnik  vnaprej dogovorita in sicer glede končne cene oz. števila 
priznanih ur, vsi ostali pogoji sodelovanja pa so enaki. 
 
Ponudba  je veljavna za obdobje do _____________. 
Čas trajanja pogodbenega razmerja je  dve leti, šteto od veljavnosti pogodbe dalje. 
 
Izrecno izvaljamo, da smo strokovno usposobljeni za izvedbo zgoraj navedenih storitev. 
Prilagamo izpolnjen in parafiran obrazec pogodbe.  

V primeru, da bomo izbrani, kot najugodnejši ponudnik, bomo pogodbo z naročnikom sklenili najkasneje v roku 7 dni od 

prejema le te.  

____________________ 
                                                                                                                                                                            (podpis in žig) 

      


