
Ре п у б л и к а    С р б и ј а 
ГРАД БЕОГРАД 
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД 
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
Одељење за буџет и финансије 
Одсек за послове јавних набавки 
Булевар Михаила Пупина 167 
Број: VII-404-1/2013-63 
Дана: 01.07.2013.године 
БЕОГРАД 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 

1. 
Наручилац јавне набавке је:  
 

Градска општина Нови Београд 11070 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 
бр. 167   

2. Интернет страница наручиоца  www.novibeograd.rs 
3. Врста наручиоца Корисник буџетских средстава 

4. Врста поступка:  

У овом предмету јавне набавке спроводи се 
поступак јавне набавке мале вредности, 
покренут Одлуком број VII-404-1/2013-63 од 
25.06.2013. године - у којем ће наручилац 
најповољнијем понуђачу издати 
наруџбеницу, на основу члана 39. ст. 6 
Закона о јавним набавкама „Сл.гласник РС“ 
број 124/2012 

5. Предмет јавне набавке је 

услуге вештачења веродостојности отиска 
печата и веродостојности потписа , поступак 
се спроводи у две партије: Партија 1 – услуге 
вештачења отиска печата, Партија 2 – услуга 
вештачења веродостојности потписа, чија је 
процењена вредност 15.000 динара без ПДВ-
а 

6. Назив и ознака из општег речника 
набавке је: 79722000 – графолошке услуге 

7. 
Критеријум  који Наручилац  
примењује у премету јавне 
набавке је 

Најнижа понуђена цена 

8. Преузимање позива за 
достављање понуда 

Позив за достављање понуда се преузима са 
Портала јавних набавки на сајту 
www.ujn.gov.rs , a исти се истовремено 
објављује и на интернет страници    
Наручиоца, односно на интернет адреси 
www.novibeograd.rs  

9. Начин подношења понуде и рок 

Понуђач може поднети понуду само за једну 
или за обе партије. 
Понуда се подноси у затвореној коверти, 
затворена на начин да се приликом 
отварања понуде може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. На коверти 
обавезно написати “НЕ ОТВАРАЈ – ПОНУДА 



ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ – 
ВЕРОДОСТОЈНОСТИ ОТИСКА ПЕЧАТА И 
ПОТПИСА за потребе Градске општине Нови 
Београд, број набавке VII-404-1/2013-63“. На 
полеђини коверте написати назив понуђача, 
адресу, телефон и име особе за контакт. 
Понуде се подносе на адресу: Градска 
општина Нови Београд, Булевар Михаила 
Пупина број 167, 11070 Нови Београд, 
шалтер бр. 4 или путем поште.  
 

10. Рок за доставу понуде 

8 (осам) дана почев од дана када је Позив за 
доставу понуде објављен на  Порталу јавних 
набавки, односно од дана  слања позива за 
подношење понуде. 
Позив за доставу понуда је објављен на 
Порталу дана 01.07.2013. године па се 
понуде достављају до 09.07.2013. године 
до 10,00 часаова. 
Без обзира на начин доставе понуде, мора се 
обезбедити да иста стигне Наручиоцу до 
назначеног датума и часа. 

11. Место и време отварања понуда 

Отварање понуда је јавно и обавиће се 
дана 09.07.2013. године у 11,00 часова у 
згради ГО Нови Београд улица Булевар 
Михаила Пупина број 167 у сали 3. 
Представници понуђача који присуствују 
отварању понуда могу активно учествовати 
ако лицу запосленом на пословима јавних 
набавки предају овлашћење у писаној форми 
за учешће у поступку отварања понуда (која 
морају имати број, датум и бити оверена). 

12. 
Рок за доношење Одлуке о 
додели уговора 

Одлука о додели уговора за коју ће 
Наручилац издати наруџбеницу биће донета 
у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

13. Садржај понуде:  
 

понуда треба да садржи обрасце 1, 2, 3, 4 и 5 
попуњене, потписане од стране одговорног 
лица и оверене печатом. 

14. Лице за контакт 

Одсек за послове јавних набавки 
Драгмила Јовановић 
Тел. 0113106881 
e-mail: javnenabavke@novibeograd.rs 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Образац број 1. 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  УСЛУГЕ-ПАРТИЈА 1 
ЈН VII-404-1/2013-63 

1. 
Редни 
број 

Назив услуге Јединица 
мере 

Потребна 
количина 

Цена по 
јединици 
без ПДВ 

Укупна 
цена без 
ПДВ 

   
    1. 

вештачење  
веродостојности 
отиска печата 
на два листа 

 
1 

 
2 

  

Укупна цена са ПДВ 

 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА  УСЛУГЕ-ПАРТИЈА 2 
                                             ЈН VII-404-1/2013-63 
 
Редни 
број 

Назив услуге Јединиц
а мере 

Потребна 
количина 

Цена по 
јединици без 

ПДВ 

Укупна 
цена без 
ПДВ 

 

    2. 

вештачења   
веродостојности 
потписа   на два 
листа  

 

1 

 

2 

  

Укупна цена са ПДВ 

 
 
 
 

              У _____________ дана ________ 2013. године 
 
 

 
    
      Одговорно лице Понуђача   

 
                                             М.П.                      __________________________  
 



 
 
Образац број 2. 
 
 
 
 
 

ПОНУДА ПОНУЂАЧА 
 

________________________________________________________________ 
(пун назив и адреса Понуђача) 

Матични број ______________________ПИБ___________________________ 
Текући рачун_______________________, код банке_____________________ 
Законски заступник _______________________________________________ 
e-mail___________________________________________________________ 

Телефон__________    особа за контакт ______________________________ 
 
Понуђач наступа: а) самостално 
   б) са подизвођачем  
   ц) заједничка понуда 
 
   - понуђач заокружује  а), б) или ц) - 
 
Подаци о подизвођачу/ понуђачу из групе (из заједничке понуде) 
________________________________________________________________ 
(пун назив и адреса подизвођача/ понуђача из групе (из заједничке понуде) 
Матични број _________________________ПИБ________________________ 
Текући рачун____________________________, код банке _______________ 
Законски заступник ______________________________________________ 
e-mail________________________________________________ 

Телефон__________ особа за контакт_______________________________ 
 
У предмету јавне набавке мале вредности у којем ће наручилац 
најповољнијем понуђачу издати наруџбеницу, чији је предмет набавка 
услуге вештачења веродостојности отиска печата и веродостојности 
потписа, VII-404-1/2013-63 од 25.06.2013. године, за потребе Управе 
Градске општине Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167. 

Дана _________ 2013.године,  дајем  понуду  број __________ како следи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Испорука налаза и мишљења вештака врши се у 
просторијама   Наручиоца на адреси Булевар 
Михајла Пупина број 167, о трошку понуђача. 

Испорука налаза и мишљења 
вештака врши се у просторијама   
Наручиоца на адреси: Булевар 
Михаила Пупина број 167. о трошку 
понуђача. 

Име лица које ће извршити услугу вештачења печата   
и број  и датум Решења о именовању за сусдког 
вештака и датум уписа у Регистар судских вештака. 

Име 
лица_________________________ 

Број и датум 
решења__________________ 

Датум уписа у регистар 
вештака_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понуда се подноси за Партију. 
(Заокружити бројеве партија за коју се подноси 
понуда) 

1               2 

УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 
Без ПДВ 

Са ПДВ 

 
 
УКУПАН ИЗНОС ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 
 

Без ПДВ 

Са ПДВ 

 
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

45 (четрдесет и пет) дана од дана пружања услуге без 
рекламације и испостављања фактуре 
Авансно плаћање није дозвољено. 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 
(Рок извршења услуге не може бити дужи од 5 дана.  . 
Прецизно навести број дана као рок за извршење 
услуге. Понуђач не употребљава речце „од“ и „до“, 
само наводи број дана) 

 

Важење понуде 
(не може бити краће од 30 дана) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образац број 3. 

 
 
 
 

И З Ј А В А 
О  ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ  УСЛОВА  
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 

На основу члана 77. ст. 4 Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/2012), у предмету јавне набавке мале вредности 
услуге вештачења веродостојности отиска печата и веродостојности 
потписа - за потребе Управе Градске општине Нови Београд, Булевар 
Михаила Пупина 167, број VII-404-1/2013-63 од 25.06.2013. године, дајем 
изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да: 
 
________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

(пун назив, адреса, матични број  и ПИБ понуђача) 
 
 
 испуњава услове из члана 75. Закона о јавним набавкама.   
 

 

 
У _____________ дана ________ 2013. године 
 
 
 
 
 

 
                                                                                   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
                      
                                                        М.П.                             
                                                                                 ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Образац број 4. 

 
 

И З Ј А В А 
О  ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ  УСЛОВА  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
На основу члана 76. ст. 6. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/2012), у предмету јавне набавке мале вредности 
услуге вештачења веродостојности отиска печата и веродостојности 
потписа - за потребе Управе Градске општине Нови Београд, Булевар 
Михаила Пупина 167, број VII-404-1/2013-63 од 25.06.2013. године, понуђач 
даје изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да 
испуњава следеће додатне услове: 
 
За физичка лица : 
 
Да  је донето  Решење о именовању за послове вештака, графолога и 
графоскопа и да су уписана у Регистар  вештака од стране Министарства за 
послове правосуђа. 
 
За правна лица : 
 
Да су уписана у Регистар правних лица за обављање послова вештачења и 
да за послове вештачења из предмета јавне набавке  именују лица која су 
по решењу вештаци струке графолога и графоскопа. 
 
Наручилац ће изввршити увид у Регистар вештака који се води на интернет 
страници Министарства за послове правосуђа ради увида у податке који су 
утврђени чланом 16.Закона о судским вештацима,у Решење о именовању  
лица за послове вештака и у Регистар правних лица  за обављање послова 
вештачења. 
 
 
________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

(пун назив, адреса, матични број  и ПИБ понуђача) 
 
 
 
У _____________ дана ________ 2013. године 
 
 
 

 
                                                                                   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
                      
                                                        М.П.                             
                                                                                 _____________________________ 



 
 
 
 
 
 
  Образац број 5. 
 
 
 
 

И З Ј А В А  
ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ  

КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 
ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 
 
 У предмету јавне набавке услуге вештачења веродостојности отиска 
печата и веродостојности потписа - за потребе Управе Градске општине 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број VII-404-1/2013-63 од 
25.06.2013. године, понуђач  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

(пун назив, адреса, матични број и ПИБ понуђача) 
 
изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао 
обавезе које прозилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада и заштити животне средине. 
 
 
 
У _____________ дана ________ 2013. године 
 
 
 
 
 

 
                                                                                   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
                      
                                                        М.П.                             
                                                                                 _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Образац број 6. 
 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ VII-404-1/2013-63 

 
 

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, број 124/2012), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као овлашћено лице понуђача,  
 

_____________________________________________________________________ 
(пун назив, адреса, матични број и ПИБ понуђача) 

 
дајем следећу  
 

ИЗЈАВУ  
 
 
 

Изјављујем да понуду број ____________ од _______ 2013. године, 
припремљену на основу позива за подношење понуда у предмету јавне 
набавке мале вредности услуге вештачења веродостојности отиска печата 
и веродостојности потписа - за потребе Управе Градске општине Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина 167, број VII-404-1/2013-63–објављеног 
дана 01.07.2013. године на Порталу управе за јавне набавке и на интернет 
страници Градске општинe Нови Београд, подносимо независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  
 
 
 
 
 
 
У _____________ дана ________ 2013. године 
 
 
 
 
 

 
                                                                                   ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
                      
                                                        М.П.                             
                                                                                 ______________________________ 
 
 


