РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске
и опште послове
Радна група за јавне набавке
Бр:404-1/2022-I
Дана: 17.01.2022.год.
Параћин
Предмет: Захтев за достављање понуда за ЈН бр.1/2022 - Набавка услуге праћења
медијских објава у штампаним и електронским медијима - на основу чл. 27. став 1)
ЗЈН ("Сл. гласник РС"бр.91/2019)

Поштовани,
Позивамо Вас да за наручиоца Председника општине Параћин, доставите најкасније
до 20.01.2022.год. до 12,00 часова, понуду за набавку услуге праћења медијских објава
у штампаним и електронским медијима, у складу са чл.27. став 1) ЗЈН ("Сл. гласник
РС"бр.91/2019), јер се ради о набавци испод прагова до којих се закон не примењује.

Попуњене обрасце тражене овим Захтевом за достављањем понуда можете да
доставите попуњене и скениране на е-маил: vesna_kpetrovic@paracin.rs, или
aleksandar_stanojevic@paracin.rs или непосредно у згради Општине Параћин (услужни
центар шалтер бр.7.) уз обавезно навођење назива набавке или поштом на адресу
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, ул.
Томе Живановић бр.10., 35250 Параћин, Радна група за јавне набавке.
Понуда мора да садржи:
- Попуњен Образац бр.2 – Техничка спецификација са обрасцем структуре цене
- Попуњен и потписан Модел уговора
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Прилог 2.
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
(одгорно лице понуђача дужно је попуни овај део конкурсне документације, чиме
потрђује да је упознат са спецификацијом која је предмет набавке)

Р.бр

1.

Понуђена
Понуђена
цена за
цена за
период од
период од
месец дана
месец дана
(са ПДВ(без ПДВ-а)
ом)

Назив

Понуђена цена
(без ПДВ-а) за
период од 12
месеци

Праћење
медијских
објава
у
штампаним
и
електронским
ком.
медијима у складу са траженом
спецификацијом услуга.
Укупна понуђена цена у дин. за период од 12 месеци (са
урачунатим ПДВ-ом):

Потпис овлашћеног лица
Датум:_______________

М.П

__________________________
__________________________
(седиште пр.лица тј. адресу)
ПИБ:_______________________
Матични број _______________
Бр.тел._____________________
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1.1.Техничке спецификације
(врсте, количине, рок и место испоруке услуге)
Услуге која су предмет набавке се набављају у складу са чл.27. став 1) Закона о јавним
набавкама ("Сл.гласник РС" бр.91/2019), Павилника о ближем уређивању поступка јавне
набавке општине Параћин бр. 110-20/2020-III oд 21.09.2020.год., jer се ради о услугама
чија је вредност испод прагова до који се Закон о јавним набавкама примењује. Добра
која су предмет набавке, неопходно је набавити на основу одобреног захтева шефа
кабинета председника општине.
Предмет набавке су услуге праћења медијских објава које обухватају аналитички прес
клипинг, архиву медијског садржаја, и wеб медија, за неограничен број обрађених
прилога као и доставу снимака на ЦД-у једном месечно и постављање снимака на FTP
сервер за потребе Општине Параћин. Предвиђена услуга праћења, обухвата праћење по
кључним речима текстове дневних, недељних, месечних штампаних медија који излазе у
Републици Србији. Понуђач је дужан да листу штампаних медија достави наручиоцу у
тренутку потписивања уговора. Текстови на све кључне речи достављају се наручиоц
сваког радног дана путем е-маила до 08,15 часова а викендом до 09,00 часова.
Предвиђена услуга се доставља као текст објављен у штампаним медијима са назнаком
из ког је медија и као скенирана медијска објава из штампаних медија. Наручилац ће
имати приступ текстовима преко веб сајта уз јединствено име и лозинку.
Детаљан опис услуге, количина и рок за који треба нававити, саставни део су тражене
техничке спецификације (Прилог бр.2).
Рок за испоруку предвиђене услуге, тј. текстове које треба доставити, на све кључне речи
достављају се наручиоц сваког радног дана путем е-маила до 07,30 часова а викендом до
09,00 часова, након потписаног уговора.

1.2. Квалитет испоручене услуге
Пружалац услуге, се обавезује да тражену услугу испоручи у складу са траженом
техничком спецификацијом и у предвиђеном периоду.
Квалитативну и квантитативну контролу и пријем услуге извршиће овлашћени
представник наручиоца тј. шеф кабинета потписивањем фактуре1.3. Рок извршења
Понуђач је у обавези да тражену услугу испоручи на адресу: Општина Параћин, у ул. Томе
Живановић бр. 10., након потписаног уговора и то на емаил, који ће бити достављен након
потписаног уговора.
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МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ МЕДИЈСКИХ ОБЈАВА У ШТАМПАНИМ И ЕЛЕКТРОНСКИМ
МЕДИЈИМА
набавка на коју се ЗЈН не примењује
Закључен дана __________2022.год., између:
Општина Параћин, са седиштем у Параћину, ул. Томе Живановић бр. 10., ПИБ –
100876853, матични број – 07184654, коју заступа Председник општине Владимир
Милићевић. дипл.инж.пољ. (у даљем тексту: Наручилац)
и
................................................................................................
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 на основу члана 27. став 1) Закона о јавним набавкама (“Службени
гласник” РС бр. 91/2019) спровео поступак набавке испод прагова до којих се закон не
примењује и да је објавио Захтев за подношењен понуда на сајту општине Параћин,
www.paracin.rs,
- да је ипоручилац добара доставио понуду дана ______________ године, која се налази
у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
-да је изабрао понуду пружаоца услуге као најповољнијег понуђача за набавку
протоколарних поклона у складу са траженом спецификацијом услуге.
Предмет Уговора
Члан 2.
Предмет набавке је услуга праћења медијских објава (у штампаним,електронским и wеб
медијима) на теме, начин и у роковима из Понуде Пружаоца услуге __________________
године која је саставни део овог Уговора.
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Члан 3.
Пружалац је у обавези да Наручиоцу обезбеди корисничко име и лозинку за WEB kliping
servis на адреси________________, и нон стоп приступ WEB kliping бази података путем
интернет сајта.
Члан 4.
Пружалац је дужан да услуге из члана 1. и члана 2. овог уговора изврши професионално и
у уговореним роковима. Извештаји морају бити похрањени у базу и испоручени
Наручиоцу до 08:15 сати сваког радног дана од текућег дана за press издања и закључно
са последњом централном информативном емисијом, од претходног дана и ноћи, за
електронске медије.
Члан 5.
Наручилац и Пружалац су сагласни да на крају сваког месеца за време трајања уговора
провере квалитет сарадње и по потреби, коригују план и обим уговорене делатности.
Свака корекција плана сматра се валидном ако је донесена у писаној форми и потписана
од стране лица овлашћених за заступање или ако је послата електронском поштом на
званичну е-маил адресу Наручиоца односно Извршиоца.
Члан 6.
Наручилац је сагласан да сав клипинг, све извештаје и сервисе које добија од Пружаоца,
не може пренети, проследити или на било који други начин доставити трећем праваном
или физичком лицу које није запослено код Наручиоца.
Пословна тајна
Члан 7.
Пружалац се обавезује да ће све податке и информације које сазна у току примене овог
уговора, а односе се на пословање Општине Параћин, чувати као пословну тајну Наручица и
обрнуто. Извршилац је у оквиру својих активности дужан бринути за углед Наручиоца и
његове делатности.
Цена и начин плаћања
Члан 8.
Наручилац ће Извршиоцу исплатити укупну накнаду за услуге из чл. 1. став 1. овог уговора,
фиксну цену од ______ динара месечно након истека месеца у коме је услуга извршена на
основу испостављене фактуре са роком плаћања 15 дана, за праћење штампаних,
електронских медија и wеб медија, за неограничен број обрађених прилога као и доставу
снимака на ЦД-у једном месечно и постављање снимака на FTP сервер на захтев
клијента.Наручилац се обавезује да ће све трошкове за извршене услуге предвиђене овим
Уговором измирити закључно са 31.12.2022.године. Цена наведене у члану 7. овог Уговора не
укључује ПДВ.
Члан 9.
Допунски сервиси наплаћиваће се посебно по ценовнику Пружаоца из понуде (аудио и
видео снимци и записи 1-1, збирке објава, преводи на стране језике и са страних на српски и
друго).
Рок трајања и раскид Уговора
Члан 10.
Овај Уговор се закључује на период од дана потписивања уговора до 31.12.2022. године.
5

Уговор може бити раскинут једностраним обавештењем сваке уговорне стране достављеним
другој уговорној страни препорученом поштом са отказним роком од 30 дана од дана
достављања обавештења. За време отказног рока уговорне стране су дужне да извршавају
све своје обавезе утврђене овим Уговором.
Начин решавања спорова
Члан 11.
Уговорне стране су сагласне да све, евентуалне спорове решавају споразумно. Уколико то не
буде могуће уговорне стране сагласно утврђују надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
Члан 12.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна
задржава по три примерка.
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ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

ЗА НАРУЧИОЦА
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Пружалац

В.Милићевић,
дипл.инж.пољ.

