ПРИЛОГ 2
СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
Опис
Врста, опис и количина услуга који су предмет набавке:
Редни
Назив
број

1.

Опис
(техничке карактеристике)

Јединица
мере

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.
Обезбеђује
активности усмерене на развој и
очување практичних
вештина за
свакодневни живот корисника, које у
највећој
мери
омогућавају
самосталност
у
складу
са
способностима,
склоностима
и
испољеним
интересовањима
Услуга корисника. Сврха услуге је унапређење
Дневни квалитета живота корисника у властитој
бравак за социјалној средини кроз одржавање и
децу, развијање социјалних, психолошких и
број
младе и физичких функција и вештина кроз
корисника
одрасле осмишљене програме и уз потребан
особе са надзор, боравећи изван породице што
сметњама истовремено
члановима
њихових
у развоју 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, 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

Количина

до 30

обухвата:,смештај,исхрану
(уколико
корисници користе услугу дуже од 4
сата),радни третман у циљу стицања
нових знања и радних способности.
-Број стручних сарадника непосредно
ангажованих
у
раду
са
корисницима,мора бити 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 3 месеца од дана потписивања
уговора.
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).
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