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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ПАРАЋИН  

Управа за урбанизам, финансије, скупштинске 

и  опште послове 

Радна група за јавне набавке 

Бр:404-28/2022-II 

Дана:21.09.2022.год. 

П а р а ћ и н 

 

Предмет: Захтев за достављање понуда за ЈН бр.28/2022 - Набавка услуге смештаја  

-  на основу чл. 27. став 1)  ЗЈН  ("Сл. гласник РС"бр.91/2019) 

 

Поштовани, 

 

Позивамо Вас да за наручиоца Скупштину општине Параћин, доставите најкасније 

до 26.09.2022.год. до 12,00 часова, понуду за набавку услуге смештаја, на основу 

одобреног захтева надлежног лица,  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 

непосредно у згради Општине Параћин (ЈУМ, 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 услуга  

- Попуњен и потписан Модел уговора 
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Прилог 2. 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 

Р.бр 
Опис предмета јавне набавке 

Опис услуге 

Оквирни 

број 

једнокре

ветних 

соба 

 

 

 

Оквирни 

број 

двокреве

тних соба 

Цена по 

ноћењу за 

једнокреветну  

собу (са 

урачунатом 

боравишном 

таксом, на 

бази 

полупансиона 

- доручак и 

вечера) по 

особи  

без ПДВ-а: 

Цена по ноћењу 

за двокреветну  

собу (са 

урачунатом 

боравишном 

таксом, на бази 

полупансиона - 

доручак и 

вечера)  по 

особи  

без ПДВ-а: 

1. 

Смештај гостију из побратимских 

градова поводом манифестације «Дан 

Општине Параћин», два ноћења,  за 

највише 20 гостију. 

Приликом припреме доручака и вечере 

за госте, Понуђач мора обратити пажњу 

да храна не буде искључиво свињског 

порекла, односно храна мора да буде и 

од меса других животиња (пилетина, 

телетина)  
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Опис предмета јавне набавке 
Опис услуге 

Оквирни 

Број 

особа 

Цена ручка по 

особи без 

ПДВ-а 

Цена ручка по 

особи са ПДВ-

ом 

3. 

Пансионски ручак за госте – за највише 20 гостију. 

Оквирни мени: 

-Телећа чорба или пилећа супа 

- Главно јело са 150 грама меса (пилећег или 

телећег) и прилог 

- Сезонска салата 

-Дезерт 

- Домаће пиће 

Понуђач мора обратити пажњу да храна на ручку  

не буде искључиво свињског порекла, односно 

храна мора да буде и од меса других животиња 

(пилетина, телетина) 
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             Укупна понуђена цена у дин. за предвиђену количину 

(без урачунатог ПДВ-а): 

 

         Укупна понуђена цена у дин. за предвиђену количину (са 

урачунатим ПДВ-ом): 
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                                                                                                                         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 добара) 

 

Услуге које су предмет набавке се набављају у складу са чл.27. став 1) Закона о јавним набавкама 

("Сл.гласник РС" бр.91/2019), Правилника 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. Предвиђену услугу је неопходно 

набавити за смештај гостију из побратимских општина Котор Варош и Јабланице, поводом Дана 

општине (27.09.2022.год.) у складу са Одлуком СО о сталним манифестацијама. 

 

Детаљан опис услуга, количине услуга које треба набавити, саставни део су тражене техничке 

спецификације (Прилог бр.2).  

 

Неопходно је набавити једнокреветне собе за смештај гостију из побратимских општина која треба 

да обухвате следеће услуге: ноћење са доручком, боравишну таксу, пансионски ручак и 

пансионску вечеру, по једном дану и једном госту. Тражена услуга мора у потпуности морају 

одговарати спецификацији наведној у делу "Техничка спецификација"  Образац бр.2.   

 

 

1.2. Квалитет испоручених услуга 

Пружалац услуге, се обавезује да ће тражена услуга бити извршена у складу са траженом 

техничком спецификацијом и у предвиђеној количини.  

Квалитативну и квантитативну контролу и пријем услуга извршиће овлашћени представник 

наручиоца, уз присуство представника Пружаоца услуге, и то тако што ће овлашћени представник 

наручиоца, својим потписом на фактури потврдити да је предвиђена услуга извршена. 

 

 

1.3. Рок извршења 

Пружалац услуга, се обавезује, да ће предвиђени број гостију смести, у објекту за смештај гостију 

којим располаже, а који се налази на адреси: ____________, у ул. ________ бр. _____. Овлашћено 

лице наручиоца, се обавезује да минимум један дан (пре датума смештаја) обавести пружаоца 

услуге, након потписаног уговора. Рок важења уговора је од дана потписаног уговора, до 

31.12.2022.год. 
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 МОДЕЛ УГОВОРА 

 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА 

набавка на коју се ЗЈН не примењује 

 

Закључен дана __________2022.год., између: 

 

Скупштина општина Параћин, са седиштем у Параћину, ул. Томе Живановић бр. 10., 

ПИБ – 100876853, матични број – 07184654, коју заступа председница СО Параћин, 

Славица Јовановић, дипл.правник (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 пружалац услуге 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 услуге 

смештаја, у складу са траженом спецификацијом услуге. 

 

Члан 2. 

Услуге хотелског смештаја наведених у техничкој спецификацији, се спроводе поводом 

гостовања делегација побратимских градова на манифестацији «Дан Општине Параћин»  

у периоду од 26.09.2022. године до 28.09.2022.године, два ноћења на бази полупансиона 

(доручак и вечера), за највише 20 гостију, а на основу «Одлуке о сталним 

манифестацијама општине Параћин» и требовања Надлежног лица. 

Услуге хотелског смештаја гостију из побратимских градова, и других гостију спроводе се 

на основу  захтева Надлежног лица, у току 2022. године, а у складу са Правилником о 

коришћењу репрезентације. Укупан предвиђен број гостију за 2022. годину, на основу 

захтева Надлежног лица је највише 20 гостију. 
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Члан 3. 

Пружалац се обавезује да ће услугу хотелског смештаја извршавати за потребе 

манифестације Дан Општине Параћин у складу са јединичним ценама, и по захтеву 

Надлежног лица за 2022. годину, исказаним у спецификацији ове документације која је 

саставни део овог Уговора, такође се обавезује да ће услуге извршавати квалитетно. 

Пружалац се обавезује да сви гости буду смештени у једном објекту, наведеном у члану 1. 

овог Уговора за све време боравка. 

Предмет набавке ће понуђач извршити самостално или са _________________ (уписати 

подизвођача) или заједнички са _________________.  

Пружалац услуга у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и 

за услуге извршене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

 

Члан 4. 

Јединичне цене услуга хотелског смештаја, дате у спецификацији услуга су фиксне и не 

могу се мењати.  

Јединичне цене, односно цена по особи за ноћење у једнокреветној соби са урачунатом 

боравишном таксом, са доручком и вечером по особи износи __________ динара без 

урачунатог ПДВ-а, а са урачунатим ПДВ-ом у износу од ____________ динара. 

Цена по особи за ноћење у двокреветној соби са урачунатом боравишном таксом, са 

доручком и вечером по особи износи __________ динара без урачунатог ПДВ-а, а са 

урачунатим ПДВ-ом у износу од ____________ динара.  

Цена пансионског ручка, наведеног у спецификацији услуге, износи по особи 

__________динара без урачунатог ПДВ-а, а са урачунатим ПДВ-ом у износу од 

____________ динара. 

Члан 5. 

Јединичне цене наведене у спецификацији услуга подразумевају све боравишне таксе и 

све друге таксе, као и све друге трошкове које Пружалац буде имао приликом пружања 

предметних услуга и у току трајања Уговора. 

Коначна количина извршених услуга хотелског смештаја и пансионског ручка утврдиће се 

и платити применом јединичних цена за стварне количине извршених услуга хотелског 

смештаја на основу достављеног требовања од стране захтева овлашћеног лица 

наручиоца. 

Члан 6. 

Пружалац услуге се обавезује да ће горе наведене услуге извршити у складу са 

јединичним ценама из достављене понуде, а Наручилац се обавезује да ће да обавести 

Пружалац услуге, минимум један дан пре пријема гостију, о тачном датуму и броју гостију. 

Сваки рачун за услуге хотелског смештаја за предвиђене манифестације, мора бити 

потписан од стране Надлежног лица, који својим потписом потврђује тачан број гостију.  

Рачун за пансионски ручак потписује овлашћено лице Наручиоца, које својим потписом 

потврђује тачан број гостију. 

Члан 7. 

Наручилац прихвата јединачне цене предметних услуга датих у понуди Пружаоца услуге и 

обавезује се да ће плаћање бити извршено на текући рачун Пружаоца, у року од најдуже 

45 дана (у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама ("Сл.гласник РС" 119/2012, 68/2015, и 113/2017 )), од дана извршене услуге 

а по испостављању рачуна (фактуре) са тачно наведеним количинама извршених услуга, 
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односно тачно наведен број соба (једнокреветних, двокреветних), тачно наведен број 

гостију, потписаног од стране Наручиоца - Надлежног лица. 

 

Члан 8. 

Пружалац услуга гарантује да ће извршити све уговорне услуге предвиђене у 

спецификацији конкурсне документације, у роковима по захтеву наручиоца и траженом 

квалитету а у случају да их не испоштује сагласан је да Наручиоцу надокнади сву 

претрпљену штету која услед тога настане. 

У случају да гостима нестану (крађе) ствари односно драгоцености из хотелских соба у 

којима су смештени, Пружалац услуга је дужан да надокнади сву штету.   

 

Члан 9. 

Пружалац услуга се обавезује да набави и припреми храну у складу са спецификацијом, 

да услугу послужења хране врши ефикасно, квалитетно, поштујући обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да гарантује да намирницама од којих припрема храну, 

није истекао рок важења. Понуђач мора обратити пажњу да храна не буде искључиво 

свињског порекла, односно храна мора да буде и од меса других животиња (пилетина, 

телетина). 

Члан 10. 

Понуђач се обавезује да ће услуге извршавати квалитетно а у случају уочених недостатака 

од стране Наручиоца, понуђач исте мора отклонити одмах и у том случају сви трошкови  

падају на понуђача. 

Члан 11. 

Извршилац услуге гарантује да ће предметне услуге и обавезе из овог Уговора, извршити у 

складу са понудом, стандардима који регулишу ову врсту предмета уговора и који се 

обавезује да ће услуга и тражена добра имати она својства каква су предвиђена јавном 

набавком-у складу са понудом, уговором и спецификацијом. 

 

Члан 12. 

Уговор се закључује до висине Плана јавних набавки на које се Закон о јавним набавкама 

не примењује Скупштине општине Параћин за 2022.год., тј. до висине од _______________ 

динара без урачунатог ПДВ-а, а са урачунатим ПДВ-ом у износу од________________ 

динара. Период важења уговора је од дана потписивања до 31.12.2022. године. 

  

Члан 13. 

Овај уговор се може раскинути у следећим случајевима: 

- ако извршилац не изврши услуге по условима из понуде од___________ год. 

- ако не испуни уговорне обавезе из овог уговора и у случају промене цене, 

- ако наручилац не измири своје обавезе плаћања како је уговором предвиђено, 

- споразумом уговорних страна и у др.случајевима у складу са законом. 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

Члан 14. 

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе 

Закона о облигационим односима. Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени 

овог уговора и његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници 

уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно 

надлежни суд. 

Члан 15. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих сва страна задржава  по 

три примерка. 

 

  

ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ  ЗА НАРУЧИОЦА  

ПРЕДСЕДНИЦА  

СО  ПАРАЋИН 

   

 

Пружалац  С.Јовановић, дипл.правник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


