
 

 

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

ОПШТИНСКА  УПРАВА 

37230 Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26 

 

 
 

ПОДАЦИ О  ПОДНОСИОЦУ  ПОНУДЕ 

За набавку 1У/2023-Услуге дневног боравка деце,младих и одраслих особа са сметњама 

у развоју 

 

 

 
•  Назив подносиоца понуде 

_______________________________________________________________________________________

___ 

 

•  Адреса и седиште 

_______________________________________________________________________________________

___ 

 

•  Матични број 

_______________________________________________________________________________________

___ 

 

•  Лице овлашћено  за потписивање уговора 

_______________________________________________________________________________________

___ 

 

•  Одговорно лице за вршење услуга 

_______________________________________________________________________________________

___ 

 

•  Особа за контакт 

_______________________________________________________________________________________

___ 

 

•  Телефон – телефакс 

_______________________________________________________________________________________

___ 

 

•  Електронска пошта 

_______________________________________________________________________________________

___ 

 

•  Порески број понуђача 

_______________________________________________________________________________________

___ 

 

•  Текући рачун и назив 

банке_________________________________________________________ 

 

  

 Место и датум                                  Понуђач 

 

______________2023.                                       __________________  



 

   

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 за набавку услуга – Услуга дневног боравка деце,младих и одраслих особа 

са сметњама у развоју 

 

 
 

 У складу са позивом за достављање  понуда и достављеном спецификацијом 

изјављујемо  да смо спремни да извршимо набавку по следећим ценама и осталим условима: 

 
 

Ред

. 

Бр. 

 

 

Предмет јавне набавке 
Број 

корисника 

Цена услуге 

месечно без ПДВ-

а за све  

кориснике 

Укупна цена услуге 

 без ПДВ-а,  

за све кориснике 

за период важења 

уговора  

(осам месеци) 

1. 2. 3. 4. 5. 

1) 
Услуге дневног боравка деце, младих и 

одраслих особа са сметњама у развоју 
 30   

2) Укупно 
 

 
 

У цену урачунати све могуће трошкове које би понуђач могао да има. 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

ПДВ се не обрачунава и не плаћа на основу члана 25. став 1, тачка 11) ЗАКОНА О  

ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр.,  

61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон,  

142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016,  

7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн. 30/2018, 4/2019 - 

усклађени дин. изн. и 72/2019,8/2020-усклађени дин.изн.,153/2020 и 138/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Понуђач је у обавези да достави понуду према Техничкој спецификацији за предметну 

набавку, у супротном понуда ће бити одбијена. 

Понуђач се обавезује да извршене услуге буду квалитетне у складу са добрим пословним 

обичајима и траженим карактеристикама по ценама из прихваћене понуде  по захтеву 

Наручиоца набавке на адресу: 

 

 

    ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ 

         Општинска управа 

                  ул.Јаше Петровића бр.26 

       37230 Александровац 

 

 

 

 

 

            М.П.          

 

        

 

                                                                                           Потпис одговорног лица Понуђача 

          

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           



 

                                             СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 

                                                                   Опис 

Врста, опис и количина услуга који су предмет набавке: 

Редни 

број 
Назив 

Опис 

(техничке карактеристике) 

Јединица 

мере 
Количина 

1. 

Услуга 

Дневни 

бравак за 

децу, 

младе и 

одрасле 

особе са 

сметњама 

у развоју 

- Услуга Дневни боравак за децу, младе и 

одрасле особе са сметњама у развоју 

пружа се  особама које имају сметње у 

развоју – телесне, интелектуалне, 

менталне, сензорне, говорно језичке 

вишеструке сметње и које имају потребу 

за дневном негом и надзором и подршком 

у одржавању и развијању потенцијала.  

- Обезбеђује активности усмерене ка 

развијању и очувању потенцијала 

корисника, одн. припреми корисника за 

одржив независан живот које у највећој 

мери омогућавају самосталност  у складу 

са проценом потреба корисника у складу 

са Правилником о ближим условима и 

стандардима за пружање услуга социјалне 

заштите (“Сл. гласник РС” број 42/2013). 

- Сврха услуге је унапређење квалитета 

живота корисника у властитој социјалној 

средини кроз одржавање и развијање 

социјалних, психолошких и физичких 

функција и вештина како би се у што већој 

мери оспособили за самосталан живот. 

Кроз ову услугу корисници у 

организованом окружењу и уз потребан 

надзор, кроз осмишљене програме, у 

планираним и ограниченим временским 

периодима, задовољавају развојне 

потребе , стичу и развијају животне 

особине, личну и друштвену одговорност 

ради развоја самосталности, социјалних, 

сазнајних и других важних функција 

боравећи изван породице што 

истовремено члановима њихових 

породица обезбеђује слободно време за 

бављење радним и другим активностима.  

- Пружање услуга предвиђено је у објекту 

који испуњава заједничке минималне 

стандарде у погледу локације, 

приступачности прилаза објекту, 

број 

корисника 
 30 



 

доступности јавном превозу, простора, 

прикључених инсталација, опреме и друго 

у складу са Правилником о ближим 

условима и стандардима за пружање 

услуга социјалне заштите (“Службени 

гласник РС” број 42/2013) осам часова 

дневно пет радних дана у недељи.   

- Услуга обухвата: смештај, исхрану 

(уколико корисници користе услугу дуже 

од 4 сата), радни третман у циљу стицања 

нових знања и радних способности. 

- Минимални број стручних радника и 

сарадника непосредно ангажованих у раду 

са корисницима мора бити: 

1. за децу и младе са физичким 

инвалидитетом и интелектуалним 

тешкоћама – два стручна радника и један 

сарадник за капацитет до десет корисника, 

а један стручни радник на сваких додатних 

пет корисника, односно један сарадник на 

сваких додатних десет корисника; 

2. за одрасле са физичким инвалидитетом 

и интелектуалним тешкоћама – један 

стручни радник и два сарадника за 

капацитет до десет корисника, а један 

сарадник на сваких додатних пет 

корисника, односно један стручни радник 

на сваких додатних десет корисника; 

 

 а све у складу са Законом о социјалној 

заштити и подзаконским актима и 

Решењем о добијању лиценце за пружање 

услуге Дневног боравка за децу, младе и 

одрасле са интелектуалним тешкоћама 

које издаје Министарство надлежно за 

социјалну заштиту. 

 

 

 

     

 

Квалитет 

 Пружалац услуге Дневни боравак је дужан да услуге пружа квалитетно у складу са 

законским прописима предвиђеним за ову врсту услуге, а у свему према захтевима 

Наручиоца услуге прецизираним у техничкој спецификацији. 



 

Контрола квалитета – квантитативни и квалитативни пријем 

Пружалац услуге је дужан да лицима овлашћеним од стране Наручиоца омогући увид 

у своје активности током реализације Уговора, а са циљем мониторинга и евалуације, као и 

да им ставља на располагање све потребне информације, документацију и образложења у 

вези са реализацијом уговора.  

Рок извршења 

Рок пружања услуге не може бити дужи од 30.09.2023.године односно 8 месеци од 

дана потписивања уговора.Од 01.02.2023.године најдуже до 30.09.2023.године. 

 

Начин и место испоруке пружања услуге 

 

Место пружања предметне услуге је објекат који испуњава заједничке минималне 

стандарде у погледу: локације, приступачности прилаза објекту, доступности јавном 

превозу, простора, прикључених инсталација, опреме и др. на територији општине 

Александровац – подручје града у складу са Правилником о ближим условима и стандардима 

за пружање услуга социјалне заштите (“Службени гласник РС” број 42/2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                  Образац 4                                                                                                                       
 

ИЗЈАВА 

 

понуђача о испуњавању услова у поступку 

набавке на коју се Закон не 

примењује 

 

У складу са чланом 111 и 115. став 1. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС”, број 

91/2019), под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

Као одговорно лице Привредног субјекта, потврђујем да Привредни субјект 
 

(назив и седиште привредног субјекта), матични број: , ПИБ: , 
у поступку набавке на коју се Закон не примењује- Услуге дневног боравка 

деце,младих и одраслих особа са сметњама у развоју,Општинске управе општине 

Александровац, испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и 

то: 

 

1. У периоду од претходних 5 (пет) година од дана истека рока за подношење понуда није 

правноснажно осуђен,осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период 

забране учешћа у поступку набавке; 

 

2. Законски заступник привредног субјекта у периоду од претходних пет година од дана 

истека рока за подношење понуда није правноснажно осуђен,осим ако правноснажном 

пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке; 

 

3. Да је измирио све своје обавезе пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;  
 

4. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области заштите животне 

средине;да према свом сазнању није повредио обавезе у области социјалног 

права;да према свом сазнању није повредио обавезе у области радног права. 

 

5. Да је свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке; 

 

6. Да није покушао да изврши непримеран утицај на поступак одлучивања наручиоца,није 

дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку 

набавке и није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу 

искључења привредног субјекта,избора привредног субјекта или доделе уговора; 

 

7. Да је привредни субјект уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар, 

професионални регистар или други одговарајући регистар, ако се такав регистар води у 

земљи у којој привредни субјект има седиште (чл.115.ст.1.Закона). 

 

 

 

Место и датум:              ( M.П.) Привредни субјект: 


