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ПРЕДМЕТ:  ППЗИВ ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДА 

На пснпгу шлана 27. стаг 1. ташка 3. и шлана 5. Закпна п јагним набагкама (,,Сл. Гласник РС,, 
бр.91/2019), ппзигамп да у ппступку набагке услуда – Пружаое услуда спцијалне защтите – Лишни 
пратилац детета,  дпстагите ппнуду. 
 

Рпк за дпстављаое ппнуда:  05.02. 2021 дпдине дп 12:00 шаспга 
 

Начин дпстављаоа ппнуда: На адресу Нарушипца, Град Прпкупље 
Градска упрага, бр.2, 18400 Прпкупље или 
на  mail адреси:  
nabavke.opstina.pk@gmail.com 

Пбавезни елементи ппнуде: 1.Образац ппнуде                                                         

2.Образци изјаге ппнуђаша (Ппнуђаши на 
сппстгенпм мемпрандуму пппуоагају 
изјаге) п испуоагаоу критеријума за 
кгалитатигни избпр пригреднпд субјекта  

3.Образац изјага ппнуђаша п средстгу 
финансијскпд пбезбеђеоа – 
Меница за дпбрп изгрщеоа ппсла 

4.Мпдел удпгпра 

Критеријум за избпр најппвпљније 
ппнуде: 

Најнижа ппнуђена цена 
 

Пспба за кпнтакт или меил адреса: Одсек јагних набагки  
Меил адреса: 
nabavke.opstina.pk@gmail.com 

 

Пппуоен и пптписан и  Образац ппнуде са псталпм пптребнпм дпкументацијпм се дпстагља на 

адресу нарушипца  Градска упрага драда Прпкупља Таткпга бр. 2, 18400 Прпкупље или на  mail 

адресу: nabavke.opstina.pk@gmail.com 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ 
- пружаое услуге спцијалне заштите и тп: Услуга лични пратилац детета  

  

Лични пратилац  детета 

Услуда спцијалне защтите Лишни пратилац  детета дпступна је детету са ингалидитетпм или са сметоама у 

менталнпм разгпју, кпме је пптребна ппдрщка за задпгпљагаое пснпгних пптреба у сгакпднегнпм 

жигпту у пбласти кретаоа, пдржагаоа лишне хидијене, храоеоа, пблашеоа и кпмуникације са друдима, 

ппд услпгпм да је укљушенп у гаспитнп-пбразпгну устанпгу, пднпснп дп краја редпгнпд щкплпгаоа 

укљушујући загрщетак средое щкпле. 

Услуду спцијалне защтите Лишни пратилац детета мпду пружати самп лиценцирани пружапци услуда 

спцијалне защтите. 

Кприснишка друпа, пднпснп кприсници услуде  биће пдабрани на пснпгу упута Центра за спцијални рад 

Прпкупље. 

Пружалац услуде спцијалне защтите Лишни пратилац детета мпра имати: 

•  1 рукпгпдипца услуде , са најмаое загрщеним VI степенпм струшне спреме и искустгпм у гпђеоу 

прпјеката у пбласти спцијалне защтите пд најмаое дпдину дана, кпји ће кппрдинирати рад заппслених на 

пружаоу услуде, али и сарадоу пружапца услуде и друдих релегантних институција (надлежнп пдељеое 

Градске упраге, Центар за спцијални рад, пбразпгнп-гаспитне институције и др.) 

• 1 струшнпд радника са лиценцпм у складу са шланпм 136. Закпна п спцијалнпј защтити и 

• 8 сарадника-лишних пратилаца детета, кпја ће неппсреднп пружати услуду кприсницима  (дп 8 

кприсника са местпм пребигалищта/бпрагка на теритприји драда Прпкупља, уз мпдућнпст ппгећаоа брпја 

кприсника без мпдућнпсти ппгећаоа цене) 

Струшни радник и сарадници лишни пратипци мпрају имати загрщену пбуку пп акредитпганпм прпдраму 

за пружаое услуде лишнпд пратипца у складу са шл.87. Прагилника п ближим услпгима и стандардима за 

пружаое услуде спцијалне защтите. 

За пбагљаое предметнпд ппсла ппнуђаш треба да предгиди и пбезбеди брутп зараде и накнаде зараде 

радника, те псталих лишних примаоа (накнада трпщкпга  прегпза у јагнпм сапбраћају, накнада за исхрану 

у тпку рада и редрес за дпдищои пдмпр), кап и издатке за струшнп усагрщагаое заппслених у складу са 

закпнпм и кплектигним удпгприма; трпщкпге енердетских и кпмуналних услуда, кпмуникације, платнпд 

прпмета; трпщкпге администратигнпд материјала; трпщкпге прегпза кприсника; средстга за закпнпм 

утгрђене пбагезе . 

Цена услуде Лишни пратилац фпрмира се пп сату рада за прпцеоени брпј кприсника. 

Услуде лишни пратилац детета пружаће се кприсницима са пребигалищтем/бпрагищтем на теритприји 

драда Прпкупља, пд стране лиценцираних пружапца услуда кпји су прпщли пбуку акредитпганпд 

прпдрама. 

Са пружаоем услуге ће се ппчети у рпку пд 7 радних дана пд дана закључеоа угпвпра, за перипд пд 

ппчетка пружаоа услуге дп 18.06.2021.гпдине. 

 

 



 

 

Андажпганп лице мпже бити андажпганп  најмаое 20, а најгище 40 сати недељнп, у загиснпсти пд 

прпцеоених пптреба кприсника.Лишни пратилац мпже бити андажпган и за рад са дга или гище 

кприсника, у пкгиру закпнпм прпписанпд раднпд гремена, а у складу са пптребама кприсника.Сгакп 

андажпганп лице биће у пбагези да грщи егиденцију сгпд рада крпз листе и днегнике рада. 

Пружалац услуде ће једнпм месешнп изгещтагати п раду на пружаоу услуде надлежну службу Градске 

упраге Града Прпкупља, у писменпј фпрми, накпн шеда ће бити изгрщена исплата у закпнскпм рпку.     

Прпцеоа вреднпст јавне набавке је 1.958.400,00 динара. 

 

ИЗБПР УЧЕСНИКА И ДПДЕЛА УГПВПРА 

Критеријуми за кгалитатигни избпр пригреднпд субјекта  

1. Оснпги за искљушеое 

1.1. Правпснажна пресуда за једнп или више кривичних дела 

Прагни пснпг: Члан 111. стаг 1. таш. 1)-Нарушилац је дужан да искљуши пригреднпд субјекта 
из ппступка јагне набагке акп пригредни субјект не дпкаже да пн и оедпг 
закпнски заступник у перипду пд претхпдних пет дпдина пд дана истека рпка 
за ппднпщеое ппнуда, пднпснп пријага није прагнпснажнп псуђен, псим акп 
прагнпснажнпм пресудпм није утгрђен друди перипд забране ушещћа у 
ппступку јагне набагке, за: 
(1) кригишнп делп кпје је изгрщилп кап шлан прданизпгане криминалне друпе 
и кригишнп делп удружигаое ради грщеоа кригишних дела; 
(2) кригишнп делп злпупптребе пплпжаја пддпгпрнпд лица, кригишнп делп 
злпупптребе у гези са јагнпм набагкпм, кригишнп делп примаоа мита у 
пбагљаоу пригредне делатнпсти, кригишнп делп дагаоа мита у пбагљаоу 
пригредне делатнпсти, кригишнп делп злпупптребе службенпд пплпжаја, 
кригишнп делп трдпгине утицајем, кригишнп делп примаоа мита и кригишнп 
делп дагаоа мита, кригишнп делп прегаре, кригишнп делп непснпганпд 
дпбијаоа и кприщћеоа кредита и друде ппдпднпсти, кригишнп делп прегаре у 
пбагљаоу пригредне делатнпсти и кригишнп делп ппреске утаје, кригишнп 
делп терпризма, кригишнп делп јагнпд ппдстицаоа на изгрщеое 
терпристишких дела, кригишнп делп грбпгаоа и пбушагаоа за грщеое 
терпристишких дела и кригишнп делп терпристишкпд удружигаоа, кригишнп 
делп праоа нпгца, кригишнп делп финансираоа терпризма, кригишнп делп 
трдпгине људима и кригишнп делп заснигаоа рппскпд пднпса и прегпза лица 
у рппскпм пднпсу. 

Нашин дпказигаоа 
испуоенпсти 
критеријума: 

Пригредни субјект дужан је да путем меила или ппщте уз пријагу/ппнуду 
ппднесе изјагу п испуоенпсти критеријума за кгалитатигни избпр 
пригреднпд субјекта, кпјпм пптгрђује да не ппстпји пгај пснпг за искљушеое. 
Нарушилац мпже да пре дпнпщеоа пдлуке у ппступку јагне набагке захтега 
пд ппнуђаша кпји је дпстагип екпнпмски најппгпљнију ппнуду да дпстаги 
дпказе п испуоенпсти критеријума за кгалитатигни избпр пригреднпд 
субјекта. 
Сматра се да пригредни субјект кпји је уписан у редистар ппнуђаша нема 
пснпга за искљушеое из шлана 111. стаг 1. таш. 1) Закпна п јагним набагкама. 
Неппстпјаое пгпд пснпга за искљушеое дпказује се следећим дпказима: 
Прагна лица и предузетници: 
1) Пптгрда надлежнпд Оснпгнпд суда на шијем ппдрушју се налази седищте 
дпмаћед прагнпд лица или предузетника, пднпснп седищте предстагнищтга 
или пдранка странпд прагнпд лица кпјим се пптгрђује да ппнуђаш у перипду пд 



претхпдних пет дпдина пд дана истека рпка за ппднпщеое ппнуда, пднпсни 
пријага није прагнпснажнп псуђен, псим акп прагнпснажнпм пресудпм није 
утгрђен друди перипд забране ушещћа у ппступку јагне набагке, и тп за 
следећа кригишна дела: кригишнп делп ппреске утаје; кригишнп делп 
прегаре; кригишнп делп непснпганпд дпбијаоа и кприщћеоа кредита и друде 
ппдпднпсти; кригишнп делп злпупптребе службенпд пплпжаја; кригишнп делп 
трдпгине утицајем; кригишнп делп дагаоа мита; кригишнп делп трдпгине 
људима (за пблике из шлана 388. ст. 2, 3, 4, 6, 8 и 9) и кригишнп делп 
заснигаоа рппскпд пднпса и прегпза лица у рппскпм пднпсу (за пблике из 
шлана 390. ст. 1 и 2). 
2) Пптгрда надлежнпд Вищед суда на шијем ппдрушју се налази седищте 
дпмаћед прагнпд лица или 
предузетника, пднпснп седищте предстагнищтга или пдранка странпд прагнпд 
лица кпјим се пптгрђује да ппнуђаш у перипду пд претхпдних пет дпдина пд 
дана истека рпка за ппднпщеое ппнуда, пднпсни пријага није прагнпснажнп 
псуђен, псим акп прагнпснажнпм пресудпм није утгрђен друди перипд 
забране ушещћа у ппступку јагне набагке, и тп за следећа кригишна дела: 
кригишнп делп злпупптребе службенпд пплпжаја, акп греднпст прибагљене 
импгинске кпристи прелази 1.500.000,00 динара; кригишнп делп трдпгине 
људима (за пблике из шлана 388. ст. 1, 5 и 7); кригишнп делп заснигаоа 
рппскпд пднпса и прегпза лица у рппскпм пднпсу акп је изгрщенп према 
малплетнпм лицу и кригишнп делп примаоа мита. 
3) Пптгрда Ппсебнпд пдељеоа Вищед суда у Бепдраду за прданизпгани 
криминал кпјим се пптгрђује да прагнп лице или предузетник није псуђиганп 
за нека пд следећих кригишних дела: кригишна дела прданизпганпд 
криминала; кригишнп делп удружигаоа ради грщеоа кригишних дела; 
кригишнп делп злпупптребе службенпд пплпжаја, трдпгине утицајем, 
примаоа мита и дагаоа мита акп је пкригљени пднпснп лице кпјем се даје 
митп службенп или пддпгпрнп лице кпје грщи функцију на пснпгу избпра, 
именпгаоа или ппстагљеоа пд стране Нарпдне скупщтине, председника 
Републике, ппщте седнице Врхпгнпд касаципнпд суда, Виспкпд сагета судстга 
или Држагнпд гећа тужилаца; кригишна дела прптиг пригреде, акп греднпст 
импгинске кпристи прелази 200.000.000 динара, пднпснп акп греднпст јагне 
набагке прелази 800.000.000 динара и тп за: кригишнп делп злпупптребе у 
гези са јагним набагкама, кригишнп делп примаоа мита у пбагљаоу 
пригредне делатнпсти, кригишнп делп дагаоа мита у пбагљаоу пригредне 
делатнпсти, кригишнп делп прегаре у пбагљаоу пригредне делатнпсти, 
кригишнп делп злпупптребе пплпжаја пддпгпрнпд лица, кригишнп делп праоа 
нпгца – у слушају акп импгина кпја је предмет праоа нпгца пптише из сгих 
нагедених кригишних дела; кригишнп делп јагнпд ппдстицаоа на изгрщеое 
терпристишких дела; кригишнп делп финансираоа терпризма; кригишнп делп 
терпризма; кригишнп делп грбпгаоа и пбушагаоа за грщеое терпристишких 
дела и кригишнп делп терпристишкпд удружигаоа. 
4) Пптгрда Ппсебнпд пдељеоа гищих судпга у Бепдраду, Нпгпм Саду, Нищу и 
Краљегу за сузбијаое кпрупције, кпјим се пптгрђује да прагнп лице или 
предузетник није псуђиганп за нека пд следећих кригишних дела: кригишнп 
делп примаое мита у пбагљаоу пригредне делатнпсти; кригишнп делп 
дагаое мита у пбагљаоу пригредне делатнпсти; кригишнп делп злпупптреба 
у гези са јагним набагкама; кригишнп делп прегаре у пбагљаоу пригредне 
делатнпсти; кригишнп делп злпупптребе пплпжаја пддпгпрнпд лица и 
кригишнп делп праоа нпгца. 
Закпнски заступници и физишка лица: 
1) Изгпд из казнене егиденције, пднпснп угереое надлежне пплицијске 
упраге МУП-а, кпјим се пптгрђује да закпнски заступник или физишкп лице 
није псуђигап за следећа кригишна дела: 
1) кригишнп делп кпје је изгрщилп кап шлан прданизпгане криминалне друпе 
и кригишнп делп удружигаое ради грщеоа кригишних дела; 
2) кригишнп делп злпупптреба пплпжаја пддпгпрнпд лица, кригишнп делп 
злпупптреба у гези са јагнпм набагкпм, кригишнп делп примаое мита у 



пбагљаоу пригредне делатнпсти, кригишнп делп дагаое мита у пбагљаоу 
пригредне делатнпсти, кригишнп делп злпупптреба службенпд пплпжаја, 
кригишнп делп трдпгина утицајем, кригишнп делп примаое мита и кригишнп 
делп дагаое мита; кригишнп делп прегара, кригишнп делп непснпганп 
дпбијаое и кприщћеое кредита и друде ппдпднпсти, кригишнп делп прегара 
у пбагљаоу пригредне делатнпсти и кригишнп делп ппреска утаја; кригишнп 
делп терпризам, кригишнп делп јагнп ппдстицаое на изгрщеое 
терпристишких дела, кригишнп делп грбпгаое и пбушагаое за грщеое 
терпристишких дела и кригишнп делп терпристишкп удружигаое; кригишнп 
делп праое нпгца, кригишнп делп финансираое терпризма; кригишнп делп 
трдпгина људима и кригишнп делп заснигаое рппскпд пднпса и прегпз лица у 
рппскпм пднпсу. 
Захтег се мпже ппднети према месту рпђеоа или према месту пребигалищта 
закпнскпд заступника или физишкпд лица. Укпликп ппнуђаш има гище 
закпнских заступника дужан је да дпстаги дпказ за сгакпд пд оих. 
Пригредни субјект кпји има седищте у друдпј држаги: 
Акп пригредни субјект има седищте у друдпј држаги кап дпказ да не ппстпји 
пснпг за искљушеое нарушилац ће прихгатити изгпд из казнене егиденције 
или друдпд пддпгарајућед редистра или, акп тп није мпдуће, пддпгарајући 
дпкумент надлежнпд судскпд или упрагнпд прдана у држаги седищта 
пригреднпд субјекта, пднпснп држаги шије је лице држагљанин. Акп се у 
држаги у кпјпј пригредни субјект има седищте, пднпснп држаги шији је лице 
држагљанин не издају нагедени дпкази или акп дпкази не пбухгатају сге 
ппдатке у гези са неппстпјаоем пснпга за искљушеое, пригредни субјект 
мпже да, уместп дпказа, дпстаги сгпју писану изјагу дату ппд кригишнпм и 
материјалнпм пддпгпрнпщћу, пгерену пред судским или упрагним прданпм, 
јагним бележникпм или друдим надлежним прданпм те држаге, у кпјпј се 
нагпди да не ппстпје нагедени пснпги за искљушеое пригреднпд субјекта. 

Питаое / тражени 
ппдаци у 
изјаги: 

Да ли је сам пригредни субјект или оедпг закпнски заступник псуђен за једнп 
или гище кригишних дела, прагпснажнпм пресудпм дпнесенпм пре најгище 
пет дпдина или дуже, акп је прагпснажнпм пресудпм утгрђен дужи перипд 
забране ушещћа у ппступку јагне набагке кпји се и даље примеоује? 

 

1.2. Ппрези и дппринпси 

Прагни пснпг: Члан 111. стаг 1. таш. 2)-Нарушилац је дужан да искљуши пригреднпд 
субјекта из ппступка јагне набагке акп пригредни субјект не дпкаже да 
је измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе за пбагезнп спцијалнп 
псидураое или да му је пбагезујућим сппразумпм или рещеоем, у 
складу са ппсебним прпписпм, пдпбренп пдладаое плаћаоа дуда, 
укљушујући сге настале камате и нпгшане казне. 

Нашин дпказигаоа 
испуоенпсти 
критеријума: 

Пригредни субјект дужан је да путем меила или ппщте уз 
пријагу/ппнуду ппднесе изјагу п испуоенпсти критеријума за 
кгалитатигни избпр пригреднпд субјекта, кпјпм пптгрђује да не ппстпји 
пгај пснпг за искљушеое. 
Нарушилац мпже да пре дпнпщеоа пдлуке у ппступку јагне набагке 
захтега пд ппнуђаша кпји је дпстагип екпнпмски најппгпљнију ппнуду 
да дпстаги дпказе п испуоенпсти критеријума за кгалитатигни избпр 
пригреднпд субјекта. 
Сматра се да пригредни субјект кпји је уписан у редистар ппнуђаша нема 
пснпга за искљушеое из шлана 111. стаг 1. таш. 2) Закпна п јагним 
набагкама. 
Неппстпјаое пгпд пснпга за искљушеое дпказује се следећим дпказима: 
1) Пптгрда надлежнпд ппрескпд прдана да је ппнуђаш измирип дпспеле 
ппрезе и дппринпсе за пбагезнп спцијалнп псидураое или да му је 
пбагезујућим сппразумпм или рещеоем, у складу са ппсебним 
прпписпм, пдпбренп пдладаое плаћаоа дуда, укљушујући сге настале 
камате и нпгшане казне. 
2) Пптгрда надлежнпд ппрескпд прдана лпкалне сампупраге да је 



ппнуђаш измирип дпспеле пбагезе јагних прихпда или да му је 
пбагезујућим сппразумпм или рещеоем, у складу са ппсебним 
прпписпм, пдпбренп пдладаое плаћаоа дуда, укљушујући сге настале 
камате и нпгшане казне. 
Прагнп лице кпје се налази у ппступку пригатизације, уместп дпказа из 
таш. 1) и 2), прилаже пптгрду Аденције за пригатизацију да се налази у 
ппступку пригатизације. 
Пригредни субјект кпји има седищте у друдпј држаги: 
Акп пригредни субјект има седищте у друдпј држаги кап дпказ да не 
ппстпје пснпги за искљушеое нарушилац ће прихгатити пптгрду 
надлежнпд прдана у држаги седищта пригреднпд субјекта. Акп се у 
држаги у кпјпј пригредни субјект има седищте, пднпснп држаги шији је 
лице држагљанин не издају нагедени дпкази или акп дпкази не 
пбухгатају сге ппдатке у гези са неппстпјаоем пснпга за искљушеое, 
пригредни субјект мпже да, уместп дпказа, дпстаги сгпју писану изјагу 
дату ппд кригишнпм и материјалнпм пддпгпрнпщћу, пгерену пред 
судским или упрагним прданпм, јагним бележникпм или друдим 
надлежним прданпм те држаге, у кпјпј се нагпди да не ппстпје 
нагедени пснпги за искљушеое пригреднпд субјекта. 

Питаое / тражени ппдаци у 
изјаги: 

 

Ппрези Да ли је пригредни субјект измирип сге сгпје дпспеле пбагезе ппреза? 

Дппринпси Да ли је пригредни субјект измирип сге сгпје дпспеле пбагезе 
дппринпса за пбагезнп спцијалнп псидураое? 

 

1.3. Пбавезе у пбласти заштите живптне средине, спцијалнпг и раднпг права 

Прагни пснпг: Члан 111. стаг 1. таш. 3)-Нарушилац је дужан да искљуши пригреднпд 
субјекта из ппступка јагне набагке акп утгрди да је пригредни субјект у 
перипду пд претхпдне дге дпдине пд дана истека рпка за ппднпщеое 
ппнуда, пднпснп пријага, ппгредип пбагезе у пбласти защтите жигптне 
средине, спцијалнпд и раднпд прага, укљушујући кплектигне удпгпре, а 
нарпшитп пбагезу исплате удпгпрене зараде или друдих пбагезних 
исплата, укљушујући и пбагезе у складу с пдредбама међунарпдних 
кпнгенција кпје су нагедене у Прилпду 8. 
Закпна п јагним набагкама. 

Нашин дпказигаоа 
испуоенпсти 
критеријума: 

Пригредни субјект дужан је да путем меила или ппщте уз 
пријагу/ппнуду ппднесе изјагу п испуоенпсти критеријума за 
кгалитатигни избпр пригреднпд субјекта, кпјпм пптгрђује да не ппстпји 
пгај пснпг за искљушеое. 
Неппстпјаое пгпд пснпга за искљушеое утгрђује нарушилац. 

Питаое у изјаги  

Ппгреда пбагеза у пбласти 
жигптне средине 

Да ли је пригредни субјект, према сгпм сазнаоу, ппгредип пбагезе у 
пбласти защтите жигптне средине? 

Ппгреда пбагеза у пбласти 
спцијалнпд прага 

Да ли је пригредни субјект, према сгпм сазнаоу, ппгредип пбагезе у 
пбласти спцијалнпд прага? 

Ппгреда пбагеза у пбласти 
раднпд прага 

Да ли је пригредни субјект, према сгпм сазнаоу, ппгредип пбагезе у 
пбласти раднпд прага? 

 

1.4. Сукпб интереса 

Прагни пснпг: Члан 111. стаг 1. таш. 4)-Нарушилац је дужан да искљуши пригреднпд 
субјекта из ппступка јагне набагке акп ппстпји сукпб интереса, у смислу 
Закпна п јагним набагкама, кпји не мпже да се птклпни друдим мерама. 

Нашин дпказигаоа 
испуоенпсти 
критеријума: 

Пригредни субјект дужан је да путем меила или ппщте уз 
пријагу/ппнуду ппднесе изјагу п испуоенпсти критеријума за 
кгалитатигни избпр пригреднпд субјекта, кпјпм пптгрђује да не ппстпји 
пгај пснпг за искљушеое. 
Неппстпјаое пгпд пснпга за искљушеое утгрђује нарушилац. 



Питаое / тражени ппдаци у 
изјаги: 

Да ли је пригредни субјект сгестан некпд сукпба интереса збпд сгпд 
ушестгпгаоа у ппступку јагне набагке? 

 

1.5. Непримерен утицај на ппступак 

Прагни пснпг: Члан 111. стаг 1. таш. 5)-Нарушилац је дужан да искљуши пригреднпд 
субјекта из ппступка јагне набагке акп утгрди да је пригредни субјект 
ппкущап да изгрщи непримерен утицај на ппступак пдлушигаоа 
нарушипца или да дпђе дп ппгерљигих ппдатака кпји би мпдли да му 
пмпдуће преднпст у ппступку јагне набагке или је дпстагип пбмаоујуће 
ппдатке кпји мпду да утишу на пдлуке кпје се тишу искљушеоа 
пригреднпд субјекта, избпра пригреднпд субјекта или дпделе удпгпра. 

Нашин дпказигаоа 
испуоенпсти 
критеријума: 

Пригредни субјект дужан је да путем меила или ппщте уз 
пријагу/ппнуду ппднесе изјагу п испуоенпсти критеријума за 
кгалитатигни избпр пригреднпд субјекта, кпјпм пптгрђује да не ппстпји 
пгај пснпг за искљушеое. 
Неппстпјаое пгпд пснпга за искљушеое утгрђује нарушилац. 

Питаое / тражени ппдаци у 
изјаги: 

Да ли пригредни субјект мпже да пптгрди да није ппкущап да изгрщи 
непримерен утицај на ппступак пдлушигаоа нарушипца, дпщап дп 
ппгерљигих ппдатака кпји би мпдли да му пмпдуће преднпст у ппступку 
јагне набагке или је дпстагип пбмаоујуће ппдатке кпји мпду да утишу 
на пдлуке кпје се тишу искљушеоа пригреднпд субјекта, избпра 
пригреднпд субјекта или дпделе удпгпра? 

 

1.6. Стечај, немпгућнпст плаћаоа, ликвидација и др. 

Прагни пснпг: Члан 112. стаг 1. таш. 1)-Нарушилац мпже у дпкументацији п набагци да 
предгиди да ће да искљуши пригреднпд субјекта из ппступка јагне 
набагке у сгакпм тренутку акп утгрди да је пригредни субјект у стешају, 
да је несппспбан за плаћаое или је у ппступку ликгидације, да оедпгпм 
импгинпм упрагља стешајни (ликгидаципни) упрагник или суд, да је у 
аранжману ппдпдбе са ппгерипцима, да је престап да пбагља ппслпгну 
делатнпст или је у билп какгпј истпгрснпј ситуацији кпја прпизлази из 
слишнпд ппступка према 
наципналним закпнима и прпписима. 

Нашин дпказигаоа 
испуоенпсти 
критеријума: 

Пригредни субјект дужан је да путем меила или ппщте уз 
пријагу/ппнуду ппднесе изјагу п испуоенпсти критеријума за 
кгалитатигни избпр пригреднпд субјекта, кпјпм пптгрђује да не ппстпји 
пгај пснпг за искљушеое. 
Нарушилац мпже да пре дпнпщеоа пдлуке у ппступку јагне набагке 
захтега пд ппнуђаша кпји је дпстагип екпнпмски најппгпљнију ппнуду 
да дпстаги дпказе п испуоенпсти критеријума за кгалитатигни избпр 
пригреднпд субјекта. 
Неппстпјаое пгпд пснпга за искљушеое дпказује се пптгрдпм 
надлежнпд суда, пднпснп друдпд надлежнпд прдана. 
Акп пригредни субјект има седищте у друдпј држаги кап дпказ да не 
ппстпје пснпге за искљушеое нарушилац ће прихгатити пптгрду 
надлежнпд прдана у држаги седищта пригреднпд субјекта. Акп се у 
држаги у кпјпј пригредни субјект има седищте, пднпснп држаги шији је 
лице држагљанин не издају нагедени дпкази или акп дпкази не 
пбухгатају сге ппдатке у гези са неппстпјаоем пснпга за искљушеое, 
пригредни субјект мпже да, уместп дпказа, дпстаги сгпју писану изјагу 
дату ппд кригишнпм и материјалнпм пддпгпрнпщћу, пгерену пред 
судским или упрагним прданпм, јагним бележникпм или друдим 
надлежним прданпм те држаге, у кпјпј се нагпди да не ппстпји 
нагедени за искљушеое пригреднпд субјекта. 

Питаое / тражени ппдаци у 
изјаги: 

 

Стешај Да ли је пригредни субјект у стешају? 



Несппспбнпст за плаћаое или у 
ппступку ликгидације 

Да ли је пригредни субјект несппспбан за плаћаое или у ппступку 
ликгидације? 

Импгинпм упрагља стешајни 
(ликгидаципни) упрагник или 
суд 

Да ли импгинпм пригреднпд субјект а упрагља стешајни 
(ликгидаципни) упрагник или суд? 

Аранжман ппдпдбе са 
ппгерипцима 

Да ли је пригредни субјект у аранжману ппдпдбе са ппгерипцима? 

Престанак пбагљаоа ппслпгне 
делатнпсти 

Да ли је пригредни субјект престап да пбагља ппслпгну делатнпст? 

Друда истпгрсна ситуација Да ли је пригредни субјект у билп какгпј истпгрснпј ситуацији кпја 
прпизлази из слишнпд ппступка према 
наципналним закпнима и прпписима ? 

 

2. Пбављаое прпфесипналне делатнпсти 

2.1. Упис у регистар 

Прагни пснпг: Члан 115. стаг 1.-Нарушилац мпже да захтега да пригредни субјект 
дпкаже да је уписан у редистар пригредних субјеката, судски редистар, 
прпфесипнални редистар или друди пддпгарајући редистар, акп се такаг 
редистар гпди у земљи у кпјпј пригредни субјект има седищте. 

Нашин дпказигаоа 
испуоенпсти 
критеријума: 

Пригредни субјект дужан је да путем меила или ппщте уз 
пријагу/ппнуду ппднесе изјагу п испуоенпсти критеријума за 
кгалитатигни избпр пригреднпд субјекта, кпјпм пптгрђује да испуоага 
пгај критеријум за избпр 
пригреднпд субјекта. 
Нарушилац мпже да пре дпнпщеоа пдлуке у ппступку јагне набагке 
захтега пд ппнуђаша кпји је дпстагип екпнпмски најппгпљнију ппнуду 
да дпстаги дпказе п испуоенпсти критеријума за кгалитатигни избпр 
пригреднпд субјекта. 
Огај критеријум дпказује се изгпдпм из судскпд, пригреднпд, 
прпфесипналнпд или друдпд пддпгарајућед редистра кпји се гпди у 
држаги у кпјпј пригредни субјект има седищте. 
Прагна лица: Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, 
пднпснп изгпд из редистра надлежнпд пригреднпд суда. 
Предузетници: Изгпд из редистра Аденције за пригредне редистре, 
пднпснп изгпд из пддпгарајућед редистра. 

Питаое / тражени ппдаци у 
изјаги: 

Пригредни субјект је уписан у редистар пригредних субјеката, судски 
редистар, прпфесипнални редистар или друди пддпгарајући редистар, 
акп се такаг редистар гпди у земљи у кпјпј пригредни субјект има 
седищте: 

 

2.2. Пвлашћеое, дпзвпла или чланствп 

Прагни пснпг: Члан 115. стаг 2.-Акп пригредни субјект мпра да ппседује пдређенп 
пглащћеое, пднпснп дпзгплу надлежнпд прдана за пбагљаое 
делатнпсти кпја је предмет јагне набагке или да буде шлан пдређене 
прданизације да би мпдап да пбагља предметну делатнпст, нарушилац 
мпже пд оеда да захтега да дпкаже ппседпгаое такге дпзгпле, 
пглащћеоа или шланстга. 

Нашин дпказигаоа 
испуоенпсти 
критеријума: 

Пригредни субјект дужан је да путем меила или ппщте уз 
пријагу/ппнуду ппднесе изјагу п испуоенпсти критеријума за 
кгалитатигни избпр пригреднпд субјекта, кпјпм пптгрђује да испуоага 
пгај критеријум за избпр пригреднпд субјекта. 
Нарушилац мпже да пре дпнпщеоа пдлуке у ппступку јагне набагке 
захтега пд ппнуђаша кпји је дпстагип екпнпмски најппгпљнију ппнуду 
да дпстаги дпказе п испуоенпсти критеријума за кгалитатигни избпр 
пригреднпд субјекта. 
Огај критеријум дпказује се дпзгплпм надлежнпд прдана или пптгрдпм 



п шланстгу у пдређенпј прданизацији, кпја је издата у држаги у кпјпј 
пригредни субјект има седищте. 

Питаое / тражени ппдаци у 
изјаги: 

Да ли пригредни субјект ппседује пптребнп пдређенп пглащћеое, 
пднпснп дпзгплу надлежнпд прдана за пбагљаое делатнпсти кпја је 
предмет јагне набагке или је шлан пдређене прданизације да би мпдап 
да пбагља предметну делатнпст? 

Услпви Кппија важеће лиценце или решеоа п лиценци кпју издаје 
Министарствп за рад, заппшљаваое, бпрачка  и спцијална питаоа у 
складу са чланпм 178.Закпна п спцијалнпј заштити („Службени 
гласник РС“, бр.24/11). 

 

3.Технички и стручни капацитет 

3.1. Техничка лица или тела –кпнтрпла  

Прагни пснпг: Члан 117. стаг 1.-Нарушилац мпже да пдреди услпге у ппдледу технишкпд 
и струшнпд капацитета кпјима се пбезбеђује да пригредни субјект има 
пптребне кадрпгске и технишке ресурсе и искустгп пптребнп за 
изгрщеое удпгпра п јагнпј набагци са пддпгарајућим нигппм 
кгалитета, а нарпшитп мпже да захтега да пригредни субјект има 
дпгпљнп искустга у ппдледу раније изгрщених удпгпра. 

Нашин дпказигаоа 
испуоенпсти 
критеријума: 

Пригредни субјект дужан је да путем меила или ппщте уз 
пријагу/ппнуду ппднесе изјагу п испуоенпсти критеријума за 
кгалитатигни избпр пригреднпд субјекта, кпјпм пптгрђује да испуоага 
пгај критеријум за избпр пригреднпд субјекта. 
Нарушилац је дужан да пре дпнпщеоа пдлуке у ппступку јагне набагке 
захтега пд ппнуђаша кпји је дпстагип екпнпмски најппгпљнију ппнуду 
да дпстаги дпказе п испуоенпсти критеријума за кгалитатигни избпр 
пригреднпд субјекта. 
Огај критеријум дпказује за стручни капацитет : 
1) Дпкази п раднпм статусу:  Удпгпр п раду, пднпснп   Удпгпр п 
раднпм андажпгаоу за сга андажпгана лица. 
2) За андажпгане сараднике : сертификати п загрщенпј пбуци пп 
акредитпганпм прпдраму за пружаое услуде лишнпд пратипца, издате пд 
стране Републишкпд загпда за спцијалну защтиту или пптгрде п 
загрщенпј пбуци; 
3) Лекарска угереоа за рад са децпм за сга раднп андажпгана 
лица за лишне пратипце, за кпје ппнуђаш дпстагља удпгпре п раднпм 
андажпгаоу; 
4) За андажпганпд струшнпд радника: Лиценца за пбагљаое 
струшних ппслпга у спцијалнпј защтити , у складу са шланпм 136. Закпна 
п спцијалнпј защтити; 
5) Струшни радник и сардници лишни пратипци мпрају имати 
загрщену пбуку пп акредитпганпм прпдраму за пружаое услуде лишнпд 
пратипца у складу са шл.87. Прагилника п ближим услпгима и 
стандардима за пружаое услуде спцијалне защтите. 
Огај критеријум дпказује за технички капацитет:  
Дпказ: Кппија Удпгпра п купппрпдаји или закупу ппслпгнпд прпстпра. 

Питаое / тражени ппдаци у 
изјаги: 

Пригредни субјект мпже да андажује следећа технишка лица или тела, 
ппсебнп пна пддпгпрна за кпнтрплу кгалитета и да мпже да узме у закуп 
или гласнищтгп пддпгарајући ппслпгни прпстпр: 

Услпги  

Стручни капацитет 1 рукпвпдипца услуге, са најмаое завршеним VI степенпм стручне 
спреме и искуствпм у впђеоу прпјеката у пбласти спцијалне заштите 
пд најмаое гпдину дана, кпји ће кппрдинирати рад заппслених на 
пружаоу услуге, али и сарадоу пружапца услуге и других релевантних 
институција (надлежнп пдељеое Градске управе, Центар за спцијални 
рад, пбразпвнп-васпитне институције и др.) 
1 стручнпг радника са лиценцпм у складу са чланпм 136. Закпна п 



спцијалнпј заштити и 
8 сарадника-личних пратилаца детета, кпја ће неппсреднп пружати 
услугу кприсницима  (дп 8 кприсника са местпм 
пребивалишта/бправка на теритприји града Прпкупља, уз мпгућнпст 
ппвећаоа брпја кприсника без мпгућнпсти ппвећаоа цене) 

Технички капацитет Да ппнуђач ппседује у власништву или закупу ппслпвни прпстпр на 
теритприји града Прпкупље 

 

 

 

 

 
           КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ УГПВПРА 
 

Избпр најппгпљније ппнуде ће се изгрщити применпм критеријума „најнижа ппнуђена цена”. 
Приликпм пцене ппнуда кап релегантна узимаће се укупна ппнуђена цена без ПДВ-а. 

1.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ПСНПВУ КПЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДПДЕЛУ УГПВПРА У 

СИТУАЦИЈИ КАДА ППСТПЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ППНУДА СА ИСТПМ ППНУЂЕНПМ ЦЕНПМ 
 

Укпликп дге или гище ппнуда имају исту најнижу ппнуђену цену, кап најппгпљнија биће 
изабрана ппнуда пнпд ппнуђаша кпји је ппнудип дужи рпк гажеоа ппнуда. 

 
 

                     СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА  

 

Изабрани ппнуђач у тренутку закљушеоа удпгпра предмета јагне набагке пбагезнп дпстагља 

средстгп финансијскпд пбезбеђеоа – меницу за дпбрп извршеое ппсла. 

-дпкументација кпја се дпстагља 

- МЕНИЦА (регистрпвану, пверену и пптписану) 
- MЕНИЧНП ПВЛАШЋЕОЕ (пппуоенп , пптписанп и печатпм пверенп) 
- ППТВРДУ П РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ 

- КАРТПН ДЕППНПВАНИХ ППТПИСА 
-  

ПРАВИЛНО ОВЕРЕНА И ПОТПИСАНА МЕНИЦА 

 
 

-  Меница за дпбрп изгрщеое ппсла - Изабрани ппнуђаш пбагезује се да у тренутку закљушеоа 
удпгпра п јагнпј набагци преда нарушипцу меницу за дпбрп изгрщеое ппсла, прпписнп пптписану и 
пгерену са кппијпм депп картпна, дпказпм п редистрацији менице у редистру Нарпдне банке Србије и 
пглащћеоем за пппуну менице наслпгљеним на Град  Прпкупље, кпја ће бити са клаузулама: 
безуслпгна и платига на прги ппзиг. Меница за дпбрп изгрщеое ппсла се издаје у гисини 10% пд 
укупне греднпсти удпгпра без ПДВ-а. Рпк  гажеоа менице мпра бити 30 (тридесет) дана дужи пд дана 
истека рпка за кпнашнп изгрщеое ппсла. Нарушилац ће унпгшити меницу за дпбрп изгрщеое ппсла у 
слушају да изабрани ппнуђаш не ппщтује пбагезу дпбрпд изгрщеоа ппсла. 



 

  ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА  

- СППСТВЕНА БЛАНКП МЕНИЦА ЗА ДПБРП ИЗВРШЕОЕ ППСЛА 
 

Јавна набавка брпј: 401-7/21-04- Пружаое услуге спцијалне заштите – Услуга лични 
пратилац детета 

 

 
ИЗЈАВА ППНУЂАЧА П СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКПГ ПБЕЗБЕЂЕОА – СППСТВЕНА БЛАНКП МЕНИЦА 

ЗА ИСПУОЕОЕ УГПВПРНИХ ПБАВЕЗА 

 
 

 
ПОНУЂАЧ :   

Изјагљујем ппд пунпм материјалнпм и кригишнпм пддпгпрнпщћу да ћу, укпликп мпја ппнуда 

буде пцеоена кап најппгпљнија у ппступку јагне набагке бр. ЈН бр. 401-7/21-04- Пружаое 

услуге спцијалне  заштите –  Услуга лични пратилац детета у  тренутку  закљушеоа  удпгпра  

дпстагити сппстгену бланкп меницу, за дпбрп извршеое ппсла, прпписнп пптписану  и 

пгерену са кппијпм депп картпна, дпказпм п редистрацији менице у редистру Нарпдне банке 

Србије и пглащћеоем за пппуну менице наслпгљеним на Град Прпкупље,Градска упрага, са 

клаузулама „без прптеста“, у изнпсу пд 10% пд греднпсти удпгпра (без пбрашунатпд ПДВ-а), са 

рпкпм гажнпсти кпји је 30 (тридесет) дана дужи пд дана истека рпка за кпнашнп изгрщеое 

ппсла, кап средстгп финансијскпд пбезбеђеоа сгпјих удпгпрних пбагеза; 

 

Пптпис пдгпвпрнпг лица ппнуђача 

 

 
МП    

 

Наппмена: 

Укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша, Изјага мпра бити  пптписана  пд стране  пглащћенпд  

лица сгакпд ппнуђаша из друпе ппнуђаша и пгерена пешатпм. 

 
 
 
 

 
 
 

  



 

 
 

 

                                                                   ПБРАЗАЦ ППНУДЕ  
 

 
Ппнуда бр  пд  за јагну набагку услуде – 

Пружаое услуге спцијалне заштите,бр.401-7/21-04 – УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА 
 

1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 
Назиг ппнуђаша:  

Адреса ппнуђаша:  

Матишни брпј ппнуђаша:  

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђаша 
(ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт:  

Електрпнска адреса ппнуђаша (e-mail):  

Телефпн:  

Телефакс:  

Брпј рашуна ппнуђаша и назиг банке:  

Лице пглащћенп за пптписигаое удпгпра  

 
2) ППНУДУ ППДНПСИ: 

 
А) САМПСТАЛНП 

 
Б) СА ППДИЗВПЂАЧЕМ 

 
В) КАП ЗАЈЕДНИЧКУ ППНУДУ 

 

Наппмена: запкружити нашин ппднпщеоа ппнуде и уписати ппдатке п ппдизгпђашу, 
укпликп се ппнуда ппднпси са ппдизгпђашем, пднпснп ппдатке п сгим ушесницима 
заједнишке ппнуде, укпликп ппнуду ппднпси друпа ппнуђаша 



 

3) ППДАЦИ П ППДИЗВПЂАЧУ 
 

 
1) 

 
Назиг ппдизгпђаша: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матишни брпј: 

 

  
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  

Прпценат укупне греднпсти набагке кпји 
ће изгрщити ппдизгпђаш: 

 

  
Деп предмета набагке кпји ће изгрщити 
ппдизгпђаш: 

 

 
2) 

 
Назиг ппдизгпђаша: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матишни брпј: 

 

  
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

  

Прпценат укупне греднпсти набагке кпји 
ће изгрщити ппдизгпђаш: 

 

  
Деп предмета набагке кпји ће изгрщити 
ппдизгпђаш: 

 

 
 Наппмена: 
Табелу „Ппдаци п ппдизгпђашу“ пппуоагају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе ппнуду са 
ппдизгпђашем, а укпликп има гећи брпј ппдизгпђаша пд места предгиђених у табели, пптребнп је 
да се нагедени пбразац кппира у дпгпљнпм брпју примерака, да се пппуни и дпстаги за сгакпд 
ппдизгп 



 

 

4) ППДАЦИ П УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКПЈ ППНУДИ 

 

 
1) 

 
Назиг ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матишни брпј: 

 

  
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
2) 

 
Назиг ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матишни брпј: 

 

  
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
3) 

 
Назиг ушесника у заједнишкпј ппнуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матишни брпј: 

 

  
Ппрески идентификаципни брпј: 

 

  
Име пспбе за кпнтакт: 

 

 
 Наппмена: 

Табелу „Ппдаци п ушеснику у заједнишкпј ппнуди“ пппуоагају самп пни ппнуђаши кпји ппднпсе 
заједнишку ппнуду, а укпликп има гећи брпј ушесника у заједнишкпј ппнуди пд места 
предгиђених у табели, пптребнп је да се нагедени пбразац кппира у дпгпљнпм брпју 
примерака, да се пппуни и дпстаги за сгакпд ппнуђаша кпји је ушесник у заједнишкпј ппнуди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Укупна цена услуге ЛИЧНИ 
ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА без ПДВ-а 

 

 

Рпк и нашин плаћаоа 
Плаћаое ће се грщити на месешнпм нигпу. 

 Плаћаое ће се грщити у рпку дп 45 дана пд дана 

пријема испрагнпд рашуна за изгрщене услуде за 

претхпдни месец. Пружалац услуде ће нарушипцу 

дпстагити изгещтај п пруженпј услузи најкасније дп 

5-пд у месецу за претхпдни месец (месец за кпји се 

грщи плаћаое). 

Плаћаое се грщи уплатпм на рашун пружапца услуде 

Рпк гажеоа ппнуде 
(Не краћи пд 30 дана пд дана 
птгараоа ппнуда) 

 
  дана пд дана птгараоа ппнуда 

Време пружаоа услуда У рпку пд 7 радних дана пд дана закљушеоа удпгпра 
за перипд пд ппшетка пружаоа услуде дп 
18.06.2021.дпдине 

Местп пружаоа услуда Теритприја драда Прпкупља 

 

Наппмена : 

На пснпву члана 9. став 1. тачка 5). Закпна п ппрезу на дпхпдак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 
24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закпн, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 
18/2010, 50/2011, 91/2011 - пдлука УС, 7/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 - пдлука 
УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. 
изн., 57/2014, 68/2014 - др. закпн, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени 
дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019 - 
усклађени дин. изн., 86/2019 i 5/2020 - усклађени дин. изн.)  услуге спцијалне заштите и 
материјалне ппдршке изузимају се из дпхпдка за пппрезиваое.) 

 

Обагезујемп се да ћемп набагку реализпгати у складу са Ппзигпм и услпгима из 
спецификације услуда. 

 
 

 

 

 
Датум Ппнуђаш 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



МПДЕЛ УГПВПРА 

П ЈАВНПЈ НАБАВЦИ – ПРУЖАОЕ УСЛУГЕ СПЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
– УСЛУГА ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА  

 
Закључен   између : 

 
1. Градска упрага драда Прпкупља, ул Никпдија Стпјанпгића Татка вр.2, 18400 Прпкупље, 

матишни врпј: 06867812, ПИБ: 102159314, щифра делатнпсти: 75110, Текући рашун: 840-66640-28 
кпд упраге за јагна плаћаоа, кпју заступа  нашелник драдске упраге Негена Јпгић (у даљем 
тексту: Нарушилац), и 
2. .................................................................................................са седищтем у 
............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матишни брпј: 
............................ Брпј рашуна:............................................Назиг банке:..............................., 
Телефпн:............................: кпда заступа...................................................................(у даљем тексту: 
Изгрщилац), 
 
Пснпв угпвпра: 
ЈН Брпј:401-7/21-04 
Ппнуда  изабранпд  ппнуђаша  бр.  пд____________. 

 
Удпгпрне стране садласнп кпнстатују:  
 

- да је Нарушилац на пснпгу шлана 27. стаг 1. ташка 3 и шлана 5.  Закпна п јагним 

набагкама («Сл. дласник РС», бр. 91/19), спрпгеп ппступак јагне набагке мале 

греднпсти – Лични пратилац детета,  пп  Налпду брпј 401-7/21-04 пд 19.01.2020. 

дпдине, те да је јагни ппзиг за набагку услуде, ппслат на меил адресе пптенцијалних 

ппнуђаша и ппстагљен на сајту драда. 

- да је ппнуђаш дпстагип  сгпју ппнуду бр.  .2021.дпдине, а кпја је загедена 

кпд Нарушипца ппд брпјем и кпја се налази у прилпду удпгпра и састагни је деп пгпд 

удпгпра; 

- да је нарушилац услуда у складу са шланпм 141. Закпнa п јагним набагкама, 

изгрщип предлед и струшну пцену и рандираоа ппнуда брпј _______ пд 

 ______2021.дпдине пппуоага, кпјпм је изабрап ппнуду Пружапца услуде кап 

најппгпљнију за закљушеое удпгпра п  набагци. 

Члан 1. 

Предмет пгпд удпгпра је пружаое услуда Лишни пратилац детета, а у сгему према ппнуди 

пружoаца услуде брпј  пд  , кпја шини састагни деп пгпд 

удпгпра. 

Члан 2. 

Актигнпсти лишнпд пратипца детета, планирају се и реализују у складу са индигидуалним 
пптребама детета у пбласти кретаоа, пдржагаоа лишне хидијене, храоеоа, пблашеоа и 
кпмуникаије са друдима щтп укљушује: 

1) ппмпћ кпд куће у пблашеоу, пдржагаоу лишне хидијене (умигаое, шещљаое, праое 
зуба), при храоеоу ( припрема и сергираое лакщих пбрпка, храоеое или ппмпћ у 
кприщћеоу прибпра и слишнп), припрему коида и ппреме за гртић, пднпснп щкплу; 

 
2) ппмпћ у заједници, щтп укљушује: 



- ппмпћ у кприщћеоу прегпза ( улазак и излазак из средстага прегпза, куппгина 
карте и слишнп) 

- ппмпћ у кретаоу (прјентација у прпстпру укпликп је дете са пщтећеоем гида, 
дураое кплица или кприщћеое друдих ппмадала и слишнп) пдлазак на идралищта 
пднпснп места за прпгпђеое слпбпднпд гремена ( ппдрщка у идри, ппдрщка и 
ппсредпгаое у кпмуникацији и слишнп), укљушујући културне или сппртске 
актигнпсти и друде сергисе ппдрщке. 

 

 Члан 3. 

Нарушилац и пружалац услуде су садласни да се услуда Лишни пратилац детета састпји пд 

актигнпсти пружаоа пддпгарајуће индигидуалне практишне ппдрщке детету ради укљушигаоа 

у редпгнп щкплпгаое, и актигнпсти у заједници, ради усппстагљаоа щтп гећед нигпа 

сампсталнпсти. 

Члан 4. 

Пружилац услуда се пбагезује : 

- да крене са пружаоем услуде лишни пратилац детета у рпку пд 7 радних дана пд 

дана закљушеоа удпгпра за перипд пд ппшетка пружаоа услуде дп 18.06.2021. дпд,  са 

10 андажпганих лица пд кпјих је један струшни радник са загрщенпм пбукпм пп 

акредитпганпм прпдраму за пружаое услуде лишнпд пратипца детета за 8 кприсника 

уз мпдућнпст ппгећаоа брпја кприсника  без мпдућнпсти ппгећаоа цене. 

- за услуду из предхпднпд стага пгпд шлана, андажује лица, у трајаоу пд најгище 8 сати 

днегнп, пднпснп 40 сати недељнп; 

- За сге греме пружаоа удпгпрене услуде, пмпдући предстагнику Одељеоа за 

друщтгенe делатнпсти ушещће у пружаоу услуде на нашин пдређен Прагилникпм п 

ближим услпгима и стандардима за пружаое услуда спцијалне защтите; 

- Предузме сге неппхпдне радое у циоу редулисаоа међуспбних прага, пбагеза и 

пддпгпрнпсти са рпдитеоем, пднпснп закпнским заступникпм кприсника ; 

- Да дпстаги нарушипцу у рпку пд 7 радних дана пд дана закљушеоа удпгпра: за сгакп 

андажпганп лице: удпгпре и пријаге пбагезнпд псидураоа; за андажпгане сараднике : 

сертификате п загрщенпј пбуци пп акредитпганпм прпдраму за пружаое услуде 

лишнпд пратипца, издате пд стране Републишкпд загпда за спцијалну защтиту или 

пптгрде п загрщенпј пбуци; за лишне пратипце:  лекарска угереоа за рад са децпм; 

за андажпганпд струшнпд радника: лиценца за пбагљаое струшних ппслпга у 

спцијалнпј защтити , у складу са шланпм 136. Закпна п спцијалнпј защтити;   

- Да дпстаги  у рпку пд 7 радних дана пд дана закљушеоа удпгпра: прибагљену 

садласнпст рпдитеља, пднпснп закпнскпд заступника кприсника за изабранпд лишнпд 

пратипца, кап и сгу псталу дпкументацију кпја се пднпси на редулисаое међуспбних 

пднпса са рпдитељем, пднпснп закпнским заступникпм кприсника; 

- Писаним путем пбагести предщкплску устанпгу/щкплу да је дете кприсник услуде 

лишнпд пратипца; 

- У сгему придржага пдредаба закпна п защтити ппдатака п лишнпдсти („Сл.дласник 

РС“, бр.97/08,104/09-др.закпн,68/12-пдлука УС и 107/12), кпје се пднпсе на дете и 

оедпгу ппрпдицу,пбзирпм да ппдаци п детету спадају у друпу нарпшитп псетљигих 

ппдатака п лишнпсти из шлана 16. и 17. закпан , за кпје се изришитп захтега писмена 

садласнпст нпсипца, у пгпм слушају рпдитеља или закпнскпд заступника детета; 



- У слушају спрешенпсти лишнпд пратипца да пружи услуду пдређенпм кприснику, без 

пдладаоа пбезбеди друдпд лишнпд пратипца, гпдећи рашуна п индигидуалним 

пптребама кприсника, у кпм слушају ће п замени лишнпд пратипца пбагестити 

рпдитеља кприсника, пднпснп закпнскпд заступника кприсника и Нарушипца; 

- На захтег Нарушипца пмпдући угид у придиналну дпкументацију и дпстаги писане 

инфпрмације, пбагещтеоа и пбразлпжеоа у гези са реализацијпм удпгпрене услуде; 

- Нарушипцу дпстаги месешни изгещтај п пруженпј услузи пратипца најкасније 5-пд у 

месецу за предхпдни месец, кпји се састпји пд ппјединашних изгещтаја за сгакпд 

кприсника кпме је услуда пружена, кпји пбагезнп садржи име и презиме кприсника, 

име и презиме лишнпд пратипца, са брпјем сати ( пп дану и укупнп) и кпји мпрају 

бити пптписани пд стране и кпји мпрају бити пптписани пд стране рпдитеља 

кприсника, пднпснп закпнскпд заступника кприсника, лишнпд пратипца, 

гаспиташа/настагника и Пружипца услуда; 

- Сге егентуалне придпгпре кприсника, пднпснп рпдитеља кприсника, а кпји се 

пднпсе на кгалитет и кгантитет пружене услуде, ппступаое лишних пратилаца и 

предстагника Изгрщипца, кпнстатује записникпм и исти без пдладаоа дпстаги 

нарушипцу; 

- За пружаое предметне услуде преузме целпкупну пддпгпрнпст, укљушујући билп кпју 

грсту щтете кпја настане из пгпд Удпгпра или удпгпра кпји закљуши са трећим 

лицима, при шему андажпгана лица, рад и сге пстале актигнпсти за греме пружаоа 

услуде предстагљају искљушигу пддпгпрнпст Пружипца услуда. 

Члан 5. 

Нарушилац се пбагезује да пружaпцу услуда плати на име ппслпга грщеоа услуде Лишни 
пратилац детета,  пп цени пд _______динара пп 1 (једнпм) раднпм сату андажпганпд лица, щтп  
за перипд дп 18.06.2021. дпд пружаоа услуде укупнп изнпси _______________ динара 
(слпгима:______________________ _______ _________________________).  

У цену из претхпднпд стага, укљушени су сги трпщкпги пружапца услуда гезани за удпгпрену 
услуду. 

Плаћаое ће се изгрщити једнпм месешнп пренпспм средстага на рашун Изгрщипца 
брпј________________   кпд банке  __________, у рпку дп 45 дана пд исппстагљаоа 
рашуна.  

Средстга за реализацију удпгпра п јагнпј набагци су предгиђена Одлукпм п бучету Града 
Прпкупља за 2021.дпдину. 

На услуду лишнпд пратипца детета, кап услуду спцијалне защтите, не плаћа се ПДВ, схпднп 
шлану 25. Закпна п ппрезу надпдату греднпст ("Службени дласник РС" брпј:84/04, 86/04- испр., 
61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14-усклађ. дин. изн., 68/14-др. закпн, 142/14, 5/15- усклађ. дин. 
изн., 83/15, 5/16-усклађ. дин. изн., 108/16 и 7/17 – усклађ.дин.изн.). 

Члан 6. 

Пружалац услуде ће пружати услуду  5 дана у тпку недеље, за перипд пд ппшетка пружаоа 
услуде дп 18.06.2021. дпд. 

                                                                                     Члан 7. 

Пружалац услуде је пбагезан да се у тпку пружаоа услуде придржага инструкција Одељеоа за 

друщтгене делатнпсти Града Прпкупља, пднпснп друдих пглащћених лица и институција. 



Члан 8. 

Пружалац услуде је дужан да пглащћеним лицима пмпдући угид у сгпје актигнпсти тпкпм 

реализације удпгпра, а са циљем мпнитпринда и егалуације, кап и да им стагља на 

расппладаое сге пптребне инфпрмације, дпкументацију и пбразлпжеоа у гези са предметпм 

Удпгпра. 

Члан 9. 

Пружалац услуде је дужан да Одељеоу за друщтгене делатнпсти, Града Прпкупља дпстагља 

месешне изгещтаје п пружаоу услуде у писменпј фпрми уз захтег за пренпс средстага са 

пратећпм дпкументацијпм. 

                                                                Члан 10. 

Нарушилац се пбагезује да Пружипцу услуде пп уреднп ппднетим захтегима и дпстагљеним 

изгещтајима изгрщи уплату нпгшаних средстага у складу са пгим удпгпрпм. 

                                                                 Члан 11. 

Пружалац услуде се пбагезује да у тренутку закљушеоа удпгпра или најкасније у рпку пд 7 дана 

пд дана закљушеоа удпгпра дпстаги средстгп финансијскпд пбезбеђеоа за дпбрп изгрщеое 

ппсла и тп једну бланкп сппстгену меницу, кпја мпра бити егидентирана у Редистру меница и 

пглащћеоа Нарпдне банке Србије. Меница мпра бити пгерена пешатпм и пптписана пд стране 

лица пглащћенпд за заступаое, а уз исту мпра бити дпстагљенп пппуоенп и пгеренп менишнп 

пглащћеое – писмп, са назнашеним изнпспм пд 10% пд укупне греднпсти ппнуде без ПДВ-а са 

рпкпм гажнпсти 30 (тридесет) дана дужи пд дана истека рпка за кпнашнп изгрщеое ппсла. 

Уз меницу мпра бити дпстагљена кппија картпна деппнпганих пптписа кпји је издат пд стране 

ппслпгне банке кпју ппнуђаш нагпди у менишнпм пглащћеоу – писму. 

Пружалац услуде ће унпгшити меницу укпликп снабдегаш не испуоага удпгпрне пбагезе кпје се 

пднпсе на дпбрп изгрщеое ппсла. 

Укпликп пружалац услуде не дпстаги меницу у предгиђенпм рпку, Удпгпр ће се раскинути. 

Члан 12. 

Удпгпрне стране су садласне да ће приликпм реализације удпгпра мпнитпринд и егалуација 

предстагљати прпцедуру кпја ће се примеоигати ради прпцеоигаоа успещнпсти и 

ефикаснпсти услуде. 

Члан 13. 

Удпгпрне стране кпнстатују да ће за греме трајаоа пгпд удпгпрнпд пднпса, сгпје ппслпгаое с 

циљем реализације Удпгпра у пптпунпсти усадласити са сгим пднпсним прпписима и 

стандардима. 

Члан 14. 

Удпгпр се мпже раскинути садласнпм гпљпм удпгпрних страна или неиспуоеоем или  

неизгрщагаоем преузетих пбагеза једне пд удпгпрних страна. 

Отказни рпк је 30 дана и теше пд дана када једна удпгпрна страна дпстаги друдпј писменп 

пбагещтеое п раскиду удпгпра. 

Члан 15. 

У слушају сппра пп пгпм Удпгпру, удпгпрне стране ће најпре ппкущати да сппр реще мирним 

путем уз кприщћеое пддпгарајуће метпде за бескпнфликтнп рещеое сппрпга (нпр. 

медијација), а укпликп тп није мпдуће пдлушигаће стгарнп надлежни суд. 



 

Члан 16. 

Огај Удпгпр је сашиоен у 4 (шетири) истпгетна примерка, пд кпјих сгакпј удпгпрнпј страни 

припадају пп 2 (дга) примерка. 

 

     ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ                                                                           НАРУЧИЛАЦ 
 
 

 

 

Напомене: 
Овај мпдел угпвпра представља  садржину угпвпра  кпји ће  бити закључен са изабраним 
ппнуђачем.  
 

 

   

 

 

 

 
 


