РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН
Управа за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности
Број:404-16/2021-VII-01
Дана: 03.09.2021.год.
Параћин

Предмет: Захтев за достављање понуда на које се не примењује ЗЈН – бр.16/2021 - Набавка
услуге идејног решења за набавку опреме и софтвера за ЈУМ - на основу чл.27.став 1) ЗЈН
(„Сл. гласник РС“ бр.91/2019).

Поштовани,
Позивамо Вас да за наручиоца Управу за ЛЕР, јавне службе и друштвене делатности
општине Параћин, доставите најкасније до 09.09.2021.год. до 12,00 часова, понуду за
Набавку услуге идејног решења за набавку опреме и софтвера за ЈУМ.
Попуњене обрасце Захтева за достављање понуда (са траженом документацијом) можете
vesna_kpetrovic@paracin.rs
или
да
доставите
скенирану
на
е-маил:
aleksandar_stanojevic@paracin.rs или поштом на адресу Управа за ЛЕР, јавне службе и
друштвене делатности општине Параћин, ул. Томе Живановић бр.10., 35250 Параћин, или
лично у канцеларији бр.48.

Понуда мора да садржи:
-Попуњен Прилог бр.2 – Техничке спецификације услуге.
-Попуњен модел уговора
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Прилог 2.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
(одгорно лице понуђача дужно је попуни овај део Захтева за достављањем понуде на коју се
ЗЈН не примењује, чиме потрђује да је упознат са спецификацијом која је предмет набавке)

Ред.
Бр.

Предмет услуге идејног решења за набавку опреме и софтвера за ЈУМ

Набавка услуге израде идејног решења за набавку опреме и софтвера за ЈУМ мора да
садржи:

1.

- Планирање информационог система за ЈУМ, план архитектуре рачунарског система за ЈУМ;
- Попис тренутног стања рачунарске опреме са планом надоградње постојеће опреме и
планом набавке нове опреме која је неопходна за успостављање Јединственог управног
места;
- Анализу тренутног начина рада служби, која ће се налазити на шалтерима Јединственог
управног места, у смислу софтверских решења која се користе у појединачним службама и
дефинисање плана за развој софтвера које ће користити сви шалтери на Јединственом
управном месту;
- Детаљан опис софтвера за Јединствено управно место преко кога ће грађани добијати
информације о статусу захтева који су поднети;
- Предмер и предрачун трошкова као и план брендирања ЈУМ-а који мора бити у складу са
визуалом прописаним од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе и
- корекцију пројекта за израду ЈУМ-а.

Укупно без ПДВ-а (за наведену услугу):
Укупно са ПДВ-ом (за наведену услугу):

Дана: _______________

М.П.

Потпис овлашћеног
лица
__________________________
__________________________
(седиште пр.лица тј. адресу)

ПИБ:______________________
Бр.тел.____________________
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1.1. Техничке спецификације
(врсте, количине, рок и место испоруке)
Предмет набавке на које се не примењује ЗЈН, је набавка услуга – Набавка услуге идејног решења
за набавку опреме и софтвера за ЈУМ, у складу са Уговором о коришћењу средстава за
успостављање јединственог управног места између Министарства државне управе и локалне
самоуправе и Општине Параћин бр. 401-00441/2020-05/2 од 09.12.2020.год., и одобреног захтева
начелника Одељења за општу управу и заједничке послове од 03.09.2021.год.
Сагласно ЗУП-у, сврха јединственог управног места јесте повећање ефикасности, делотворности и
економичности рада органа у ситуацијама када је а остваривање једног или више права потребно
поступање једног или више органа, а ради остварења циљева странака и то поучавање
подносиоца захтева, примање захтева за признавање права или друго поступање у управној
ствари, мишљења, објашњења, обавештења сходно позитивним прописима.
Средства предвиђена за ову набавку предвиђена су финансијским планом Управе за ЛЕР, јавне
службе и друштвене делатности за 2021.год., а јавна набавка је предвиђена Планом јавних
набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама Управе за ЛЕР, јавне службе и
друштвене делатности за 2021. год.

1.2. Контрола квалитета – квантитативни и квалитетни пријем
Предложено Идејно решење мора бити у складу са траженом техничком спецификацијом услуге.
Квантитативну и квалитативну контролу и пријем Идејног решења, извршиће овлашћени
представник наручиоца, а по одобрењу надлежног Министарства за државну управу и локалну
самоуправу, у складу са Уговором о коришћењу средстава за успостављање јединственог управног
места између Министарства државне управе и локалне самоуправе и Општине Параћин бр. 40100-00441/2020-05/2 од 09.12.2020.год.
1.3. Рок извршења
Пружалац услуге, је у обавези да тражену услугу израду Идејног решења (у складу са траженом
спецификацијом) испоручи на адресу: Општина Параћин, у ул. Томе Живановић бр. 10., у року од
___________ дана (рок не сме бити дужи од 15 календарских дана, након потписаног уговора.

1.4. Начин и место испоруке добара/пружања услуге/извођења радова:
Понуђач је у обавези да тражена добра испоручи на адресу и то: Општина Параћин, у ул. Томе
Живановић бр. 10., у року који не сме бити дужи од 15 календарских дана након потписаног
уговора, и у цену треба урачунати трошкове испоруке као и све друге трошкове које понуђач буде
имао приликом испоруке услуге.
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МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ УСЛУГЕ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА ЗА ЈУМ
ЈН број 16/2021
закључен у Параћину, дана _______. 2021.године између:
1. УПРАВА ЗА ЛЕР, ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, ул. Томе
Живановића бр.10, коју заступа Маја Танић, мастер економиста, Начелник Управе за ЛЕР,
јавне службе и друштвене делатности, ПИБ - 100876853, матични број - 07184654 (у даљем
тексту НАРУЧИЛАЦ)
и
2.
............................................................................................са
седиштем
у
............................................,
улица..................................,
ПИБ:.................................................
Матични број: ...........................................Број рачуна: ................................................ Назив
банке:.............................................кога заступа ................................................................................
(у даљем тексту: ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ)
Члан 1.
Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац спровео набавку бр.16. од 02.09.2021. године у поступку набавке на коју се ЗЈН
не примењује, у складу са чл. 27.став 1) ЗЈН („Сл. гласник РС“ бр.91/2019), објављеној на сајту
општине Параћин, www.paracin.rs, и на основу одобреног захтева надлежног лица;
- да је пружалац услуге доставио понуду, дана ____________2021.год., која се налази у прилогу и
саставни је део овог уговора;
- да је изабрао понуду пружаоца услуге као најповољнијег понуђача за набавку услуге израде
Идејног решења за набавку опреме и софтвера за ЈУМ;
Члан 2.
Предмет уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са пружањем услуге израде
Идејног решења за набавку опреме и софтвера за ЈУМ, у складу са траженом спецификацијом
услуга и ближе је одређен усвојеном понудом пружаоца услуге од ________2021.год., и у складу
са Уговором о коришћењу средстава за успостављање јединственог управног места између
Министарства државне управе и локалне самоуправе и Општине Параћин бр. 401-00-00441/202005/2 од 09.12.2020.год.
Пружалац услуге се обавезује да пружи услугу која је предмет Уговора, а Наручилац се обавезује
да пружену услугу израде Идејног решења прими и плати Пружаоцу услуге уговорену цену, За
захтеве који евентуално нису јасни или прецизни, Пружалац услуга је у обавези да се консултује са
овлашћеним представником Наручиоца у циљу отклањању нејасноћа.
Члан 3.
Пружалац услуге испуњава законом прописане услове за израду Идејног решења и има радно
ангажовано следеће квалификовано лице, која ће бити одговорно за изршење Уговора и
квалитета пружене услуге:
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Ред.бр.

Име и презиме

Назив
лиценце/уверења

Бр.и датум издавања
лиценце/уверења

1.

Вредност услуге - цена
Члан 4.
Укупна вредност износи: ______________ дин., без урачунатог ПДВ-а, а са урачунатим ПДВ-ом у
износу _____________ дин., за предвиђену услугу израде идејног решења за набавку опреме и
софтвера за ЈУМ и добијена је на основу усвојене понуде пружаоца услуге од__________2021.год.
Уговорена цена за предвиђену услугу је фиксна и не може се мењати услед повећања цена.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање врши уплатом на рачун пружаоца услуге у року од
највише 45 календарских дана (у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" 119/2012, 68/2015, и 113/2017 )), а након пружене
услуге израде Идејног решења за набавку опреме и софтвера за ЈУМ, на основу испостављеног
рачуна који мора бити регистрован у складу са Правилником о начину и поступку регистровања
фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра
фактура ("Сл. гласник РС" бр.7/18 и 59/18), и потписаног Записника о пријему Идејног решења или
отпремнице да је тражена услуга извршена. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Члан 5.
Уколико Пружалац услуге, не испуни своје обавезе у предвиђеном року од ______ календарских
дана, тј. задоцни са пружењем услуге наведених спецификацијом а у складу са Захтевом за
пружањем понуде, а под условом да до кашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед
дејства више силе, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,5% цене дату за тражену услугу
из спецификације чије испорука касни за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала
зарачунатих због кашњења може износити максимално 5% од укупно уговорене цене. Наплату
уговорне казне Наручилац ће извршити, без сагласности пристанка Пружаоца услуга, умањенем
износа наведеног у рачуну.
Члан 6.
Крајњи рок за пружањем услуге наведених у спецификацији и Захтевом за пружањем понуда,
износи ____________календарских дана од дана потписивања уговора.
Члан 7.
Квантитативну и квалитативну контролу и пријем књига извршиће овлашћени представник
наручиоца, уз присуство представника Пружаоца услуге, о чему се ће бити потписан Записник о
пријему Идејног решења или отпремница да је извршена услуга. У случају утврђених недостатака
у квалитету и очигледних грешака, Пружалац услуге мора исте отклонити најкасније у року од 3
(три) дана преузимања и у том случају је дужан о свом трошку да тражене књиге замени новим.
Члан 8.
Пружалац услуга гарантује да ће обавезе из чл. 1. овог Уговора, извршити у складу са
нормативима и стандардима који регулишу ову врсту предмета уговора и који се обавезује да ће
израђено Идејно решење за набавку опреме и софтвера за ЈУМ, имати она својства каква су
предвиђена техничком спецификацијом а у складу са понудом и овим уговором.
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Члан 9.
Пружалац услуге је одговоран за недостатке који би настали за време трајања уговора, ако би се
утврдило да ти недостаци потичу од грешака, односно због недостатака који представљају
скривену ману. Наручилац је обавезан да о наведеним недостацима без одлагања писменим
путем обавести о томе Пружаоца услуге. Пружалац услуге је обавезан да одмах након примљеног
обавештења предузме одговарајуће мере за отклањање рекламираних недостатака, у року од 3
(три) дана од дана пријема обавештења.
Члан 10.
Уколико Пружалац услуга, Наручиоцу не испоручи Идејно решење за набавку опреме и софтвера
за ЈУМ тј. ако га изврши са доцњом, Наручиоц може одбити пријем извршене услуге или
раскинути уговор и има право на накнаду штете.
Члан 11.
Уговорне стране нису одговорне за закаснело извршење, или неизвршење својих уговорних
обавеза које је настало у случају више силе после закључења уговора.
Страна која је погођена вишом силом дужна је да докаже постојање више силе веродостојним
документима, да одмах факсом обавести другу страну о настанку, врсти и евентуалном трајању
више силе, односно других околности које спречавају извршење уговорне обавезе. Наступање
околности из овог члана проузрокује продужење рокова за извршење уговорних обавеза за
период трајања таквих околности и разумног рока за отклањање тих околности.
Члан 12.
Пружалац услуга се обавезује да ће приликом извршења тражене услуге Идејног решења, тражену
услугу да врше савесно, благовремено и са пажњом доброг привредника, као и да надокнади
штету коју његови радници учине намерно или из крајње непажње, а што ће се констатовати
записником потписаним од представника уговорених страна. Све евентуалне спорове који би
могли настати из овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно. Спорове који не
могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд.
Члан 13.
Овај уговор сачињен је у 6 истоветних примерака од којих свакој страни припада по три примерка.

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

ЗА НАРУЧИОЦА
НАЧЕЛНИЦА УПРАВЕ ЗА ЛЕР,
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Пружалац услуге

М.Танић, мастер економиста
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