
 
 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

 

 

 

На основу члана 39. ст. 2. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/12, 14/15 и 68/15) и Захтева за набавку број Н 74/20 од 30.06.2020. године, позивамо да у 

поступку набавке услуге – Aнгажовање стручних лица у поступку јавне набавке,  доставите 

понуду, и то за: 

 

Редни   

број 
Опис предмета набавке 

Број 

особа 

1. Ангажовање стручног лица  1 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: 

 

Запослена лица у Писарници Градске управе града Београда заједно са стручним лицима из 

Одељења за инвестиције, инвестиционо и текуће одржавање, коришћење и одржавање 

средстава за АОП и стручним лицем из информационо технолошке области треба да након 

сагледавања свих аспеката канцеларијског пословања побољшају и усаврше рад Писарнице 

градске управе града Београда, а све у циљу имплементације нових софтверских решења, 

повећање ефикасности рада и минимализације трошкова.  

 

АНГАЖОВАНО ЛИЦЕ МОРА ДА ИСПУНИ СЛЕДЕЋЕ УСЛОВЕ: 

- да је дипломиран инжењер из области информационих технологија/рачунарства/ 

програмирања/телекомуникација, са Природно-математичког факултета, Факултета 

организационих наука или негог другог техничког факултета; 

 

- да има минимум 10 (десет) година радног искуства од чега минимум 5 (пет) година на 

пословима: 

 администрације базе података (DB2, MS SQL server, MySQL, Oracele) или 

 систем администратора или 

 програмера (Developer-a) 

 

- да има важеће потврде или сертификате за базе података (DB2, MS SWL server, MySQL, 

Oracle) и управљање „cloud“ серверских решења (Amazon Web Sevices, Microsoft Azure, 

Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud). 

 

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

Понуђач као доказ о испуњености услова доставља следеће: 

- копију дипломе;  

- копију М-A обрасца или уговор о раду или уговор о радном ангажовању или други доказ у 

складу са позитивним прописима, за лице за које је достављена диплома; 

Peпублика Србија 

Градска управа града Београдa 

Секретаријат за опште послове 

Број: XV-02-404-74-1/2020 

Београд, 30.06.2020. године 

Краљице Марије бр.1 

                                                    11000 Београд 

                                        тел. (011) 715-7466 

  



- копије важећих сертификата. 

 

ЗАХТЕВИ НАБАВКЕ: 
 

- Понуда мора да садржи јединичну цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом.  

- Начин и рок плаћања: у законском року од максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема 

фактуре оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

Понуђач је дужан да фактуру коју издаје по основу Наруџбенице региструје у Централном 

регистру фактура. 

- Фактурна адреса: Град Београд - Градска управа града Београда, Секретаријат за опште 

послове, Краљице Марије 1, Београд.  

- Рок ангажовања: до испуњења свих захтеваних обавеза. 

- Место извршења услуге: објекти Наручиоца у Београду. 

- Рок важења понуде: 45 дана од дана истека рока за подношење понуде.  

 

Понуду је потребно доставити на Обрасцу понуде који мора бити попуњен, оверен печатом 

и потписан од стране овлашћеног лица понуђача (у прилогу овог захтева). 

Критеријум за оцену понуда је „најнижа понуђена цена“.  

Рок за подношење понуда је понедељак, 06.07.2020. године до краја радног дана. 

Понуду је потребно доставити на e-mail: milka.senic@beograd.gov.rs или путем факса на  

број: 011-3376-469. 

Сви понуђачи ће бити обавештени о исходу набавке. 

  
  

                             

 

 
Напомена: 
У складу са Законом о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. 

закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) употреба печата за привредна друштва и предузетнике није 

обавезна. 

 

 

 

 

 

 
                                                                        Заменик начелника Градске управе-                                        

                                                                        секретар Секретаријата за опште послове 

 

                                                                                                          ____________________

                  Марко Кулић



 
 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

Предмет: бр. Н 74/20, Aнгажовање стручних лица у поступку јавне набавке  

 

ПОНУДА број: _________________ 

 

 

НАЗИВ ПРУЖАОЦА 

УСЛУГЕ: 

 

 

СЕДИШТЕ:  

 

УЛИЦА И БРОЈ:  

 

МАТИЧНИ БРОЈ:  

 

ПИБ: 
 

 

 

ТЕКУЋИ РАЧУН И 

НАЗИВ БАНКЕ: 

 

КОНТАКТ ОСОБА (име 

и презиме, телефон, 

факс, e-mail адреса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Редни 

број 
Опис предмета набавке 

 

Број 

особа 

Јединична цена  

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

    1. Ангажовање стручног лица  1   

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: у законском року од максимум 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема 

фактуре оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца.  

Понуђач је дужан да фактуру коју издаје по основу Наруџбенице региструје у Централном регистру 

фактура. 

ФАКТУРНА АДРЕСА: Град Београд - Градска  управа града Београда, Секретаријат за опште послове, 

Краљице Марије бр. 1, Београд. 

РОК АНГАЖОВАЊА: до испуњења свих захтеваних обавеза 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: објекти Наручиоца у Београду. 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 45 дана од дана истека рока за подношење понуде. 

 

 

 

 

 

Место и датум:                                Потпис овлашћеног лица                                                                                                               

______________                        М. П         

                                                                                                                               _______________________                              
 
 
 
 
 

Напомена: 
У складу са Законом о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 

5/2015, 44/2018 и 95/2018) употреба печата за привредна друштва и предузетнике није обавезна. 

 

 
 


