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На основу члана 5. и члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”, број 91/2019) и налога заменика начелника IV Брoј :404-13-1/2022 од 26.01.2022 

године , лице за ЈН  Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује 

        

П О З И В 

за прикупљање понуда за  набавку на коју се закон не примењује  -  Набавка софтвера за 

управљање системом заштите и спасвања са обуком. 

 

Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачима и објављује на интернет страни 

наручиоца. 

Предмет овог уговора јесте имплементација софтвера за управљање системом заштите и 

спасавања за потребе ефикасног функционисања Општинског штаба за ванредне ситуације, 

јединица опште намене цивилне заштите и осталих субјеката од значаја за заштиту и 

спасавање на територији Сокобања. и oбукa у циљу оспособљавања чланова Општинског 

штаба за ванредне ситуације, Стручно-оперативних тимова, припадника цивилне заштите. 

Извршилац се обавезује следеће: 

1. Да ће уступити лиценцу за коришћење софтвера на неодређено време чиме наручилац 

постаје власник те лиценце и може је користити само за сопствене потребе. 

2. Прилагодити софтверско решење карактеристикама ЈЛС. 

3. Извршити интеграцију софтверског решења за наручиоца. 

4. Имплементирати и унети основне податаке о систему заштите и спасавања (податке 

обезбеђује ЈЛС). 

5. Да ће обезбедити лице за релизацију обуке и то лице мора поседовати знања из ИТ 

области, а посебно знања везана за функционисање самог софтвера за управљање 

ванредним ситуацијама. 

6. Да ће сносити трошкове превоза и исхране за лице које реализује обуку. 

7. Реализовати обуку у трајању од 7 наставних часова. 

8. Припремити одговарајућу презентацију и материјал у електронском облику који ће се 

после обуке поделити полазницима. 

 

Обуку се организује у трајању од 7 наставних часова током једног радног дана,  за 

максимално 35 полазника, у просторијама које обезбеђује  наручилац. 

 

Тачан датум извођења обуке ће се прецизирати након избора понуђача и закључења уговора. 

 

Рок извршења угора  је: 

______ (најдуже 30 дана) од дана закључења уговора за израду и имлементацију  софтвера; 

______ (најдуже 15 дана) од дана закључења уговора и извршене имплементације  софтвера; 

У понуђену цену понуђач је дужан да урачуна све трошкове које има у вези извршења 

набавке осим трошкова обезбеђења простора и техничких средстава за едукацију које 

обезбеђује наручилац. 
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У понуди се исказује јединична цена без ПДВ-а, укупна цена  без и са  ПДВ-ом у  динарима. 

Наручилац ће вредновати  укупно исказану цену без ПДВ-а.  

Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом критеријума цена. У случају исте 

понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда онај понуђач који је понудио краћи 

рок за имплементацију софтвера.  

Уговорене јединичне цене  су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора 

Плаћање испоручених добара извршиће се уплатом на рачун понуђача у року од 

______________ дана (за наручиоца је прихватљив рок од 15-45 дана) од дана испостављања 

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 („Службени гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и 8/2019), а по 

изшеној имплементацији софтвера и извршеној сдукацији.  

Рачун мора бити оверен од лица које је задужено за праћење набавке. 

Понуђачи  достављају понуде до 31.01.2022 године до 10,00 часова  факсом на број 018/830-

253, на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица 

Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком  Понуда за набавку софтвера. 

Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и неће бити 

разматрана. 

 

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и садржати све тражене 

податке. 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и 

оверена потписом овлашћеног лица понуђача.  

 

За праћење  реализације набавке наручилац ће уговором одредити лице које ће пратити 

извршење уговора. 

 

Контакт особа: Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com 

 

У Сокобањи, 27.01.2022. године    

IV Брoј :404-13-2/2022 

                                                                                      Лице за ЈН 

                  Душица Станковић  с.р. 
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Образац структуре цене  

 

Редни  

број Назив добара  
 

Количина 

 

Цена у 

динарима,  

без ПДВ 

 

Укупна цена 

у дин. без 

ПДВ 

 

Цена у дин. 

са ПДВ- ом 

1. Набавке софтвера за 

управљање системом заштите 

и спасавања 

1 

   

 Софтвер за управљање 

системом заштите и 

спасавања за потребе 

ефикасног функционисања 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације, 

јединица цивилне заштите 

опште намене и осталих 

субјеката од значаја за 

заштиту и спасавање на 

територији општине 

Сокобања. 

 

Софтвер треба да омогући 

прикупљање и чување 

података, надзор над 

јединицама на терену, 

могућност комуникација са 

свим јединицама на терену, 

вођење евиденције о 

материјалним средствима у 

надлежности општинског 

штаба за ванредне 

ситуације, могућност 

формирања извештаја путем 

софтвера, добијање јасних и 

једнообразних података са 

терена и тренутан увид у 

све активности у реалном 

времену укључујући 

фотографије и 

геореференциране податаке. 

 

Софтвер за управљање је 

потребно прилагодити како 

за мобилне тако и за 

десктоп и лаптоп рачунаре. 

1 
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2. Обука у циљу 

оспособљавања чланова 

Општинског штаба за 

ванредне ситуације, 

Стручно-оперативних 

тимова, припадника 

цивилне заштите од стране 

оспособњених лица за 

коришћење софтвера за 

управљање ванредним 

ситуацијама за потребе 

општине Сокобања. 

 

Обуку се организује у 

трајању од 7 наставних 

часова током једног радног 

дана,  за максимално 35 

полазника, у просторијама 

које обезбеђује  наручилац. 

 

Обрачун по часу обуке 
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УКУПНО БЕЗ ПДВ 
 

ИЗНОС ПДВ 
 

УКУПНО СА ПДВ 
 

 

 

 

Рок извршења угора  је: 

______ (најдуже 30 дана) од дана од дана закључења уговора за израду и имлементацију  софтвера; 

______ (најдуже 15 дана) од дана од дана закључења уговора и извршене имплементације  софтвера; 

Датум: 
 

 
Потпис понуђача 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 
 

Датум: 
 

 
Потпис понуђача 

 

 


