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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 
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OПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
Наручилац је Град Лозница –Градска управа  - ул. Карађорђева број 2 15300 Лозница  
Интернет адреса наручиоца: www.loznica.rs 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ   
 
Предмет Јавне набавке број  24/2018 је набавка услуга СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  
ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА – Партија 1 
ПОМОЋ У КУЋИ-Партија 2 
 

ЦИЉ ПОСТУПКА 
 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

КОНТАКТ  
 
Информације у вези са јавном набавком  24/2018, могу се добити сваког радног дана у 
периоду од 9-15 часова , контакт особа је Данијела Мирковић, dmirkovic@loznica.rs 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1.1 ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА 
НАБАВКЕ 

 
Предмет јавне набавке број /2018 – Пружање услуга Социјалне заштите–  , 85000000, 
85300000 
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III ВРСТА И ОПИС УСЛУГА  
 
 
 
 
ПАРТИЈА 1- ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ 
Предмет јавне набавке је избор пружаоца услуга социјалне заштите – услуга лични 

пратилац детета са пребивалиштем на територији града Лознице. 
 

Услуга ће се пружати у трајању од седам  месеци  односно децембар 2018. 
 

Услуга лични пратилац детета подразумева да лични пратилац треба да буде доступан 
детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за 
задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне 
хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, под условом да је дете укључено у 
васпитно-образовну установу (подразумева се и предшколска установа), односно школу, до 
краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе и ближе је уређена 
подзаконским актом, Правилником о ближим условима и стандардима пружања услуга 
социјалне заштите („Сл.гласник РС“, бр.42/2013). 
 

Број корисника услуге личног пратиоца: 25 корисника – (уз могућност повећања 
или смањења броја корисника у време важења уговора, без могућности повећања цена 
услуге) 
 

Лични пратилац се обезбеђује детету коме је решењем Центра за социјални рад , у 
Лозници признато право на услугу лични пратилац детета. 
 

Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање одговарајуће индивидуалне практичне 
подршке детету, ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници и 
успостављања што већег нивоа самосталности. 
 

Пратилац за личну помоћ детету је таква врста подршке која омогућује детету лакше 
функционисање и комуникацију са другима током остваривања васпитно-образовног рада у 
предшколској установи или образовно-васпитног рада у школи, током целодневне наставе или 
продуженог боравка, ваннаставних активности, извођења наставе у природи, излета, 
екскурзија, одмора и слично. 
 

Активности личног пратиоца детета планирају се и реализују у складу са 
индивидуалним потребама детета у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, 
облачења и комуникације са другима, што укључује: помоћ код куће у облачењу, одржавању 
личне хигијене (умивање, чешљање, прање зуба), при храњењу (припрема и сервирање 
лакших оброка, храњење или помоћ у коришћењу прибора и сл.), припрему књига и опреме за 
вртић, односно школу; 
1. помоћ у заједници, што укључује: 
2.1. помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и излазак из средстава превоза, куповина 
карте и сл.), 
2.2. помоћ у кретању (оријентација у простору уколико је дете са оштећењем вида, гурање 
колица или коришћење других помагала и сл.) 
2.3. подршка у игри 
2.4. подршка и посредовање у комуникацији (укључујући културне или спортске активности и 
друге сервисне подршке) 
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Стандардом о јавности рада пружалац услуге се обавезује и на то да: 
1) Обезбеђује редовно информисање потенцијалних корисника о почетку коришћења 

услуге, према утврђеној листи 
2) Обезбеђује кориснику, законском заступнику корисника и трећим лицима, 

информације у писменој форми о делокругу рада, услугама које обезбеђује, кућном 
реду и правилима понашања запослених 

3) Закључује уговор о пружању услуге са корисником / његовим заступником 
4) Води прописану евиденцију и документацију за услугу 

 
Заједнички минимални структурни стандарди који се односе на кадрове су следећи: 

 Сви запослени имају јасно дефинисан опис послова 
 Пружалац услуге има лице непосредно задужено за руковођење услугом 
 За сваког корисника је задужен запослени који је непосредно одговоран за рад са 
корисником 
 Запослени може бити задужен за рад са више корисника 
 

1. Непосредну услугу личног пратиоца пружа сарадник – лични пратилац детета 
2. Пружалац услуге има најмање два стручног радника (социјални радник, психолог, 

педагог, андрагог, дефектолог и сл.) 
3. Стручни радник и сарадник – лични пратилац имају завршену обуку по акредитованом 

програму за пружање услуге личног пратиоца 
4. Сарадник – лични пратилац не може бити члан породичног домаћинства у коме живи 

корисник, сродник у правој линији као ни брат и сестра, односно брат и сестра по оцу 
или мајци корисника Лични пратилац може да буде ангажован у раду са једним 
корисником, најмање 20, а највише 40 сати недељно, у зависности од процењених 
потреба корисника, а у складу са одредбама о радном времену из закона којим су 
уређени радни односи. 

 
Укупан максимални број сати пружања услуге лични пратилац за све кориснике услуге 
је 22.400  сати. 
 

Лични пратилац може бити ангажован и за рад са два или више корисника, у оквиру 
законом прописаног радног времена, а у складу са потребама корисника. 
 

Лични пратилац у школи или вртићу: 
 Присуствује образовно васпитном раду ( изузетно)
 Није директни учесник у образовном процесу
 Помаже детету да лакше функционише и комуницира са другима ( не ради уместо њега)

 Не сме да постане препрека детету у комуникацији са другим ученицима или са 
наставником (препрека инклузији)
 
 
 
 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ – ПАРТИЈА 2 – ПОМОЋ У КУЋИ 
 
 
 

Техничка спецификација за прибављање услуге „Помоћ у кући “ 
 
 
1. ОПИС УСЛУГЕ  
Услуга помоћ у кући подразумева скуп личних услуга за угрожене одрасле и старе особе које 
нису способне да независно живе у својим заједницама. Дом корисника је окружење у коме се 
пружа већина услуга, уз коришћење услуга социјалних и здравствених служби у заједници на 
начин који омогућава унапређење и одржавање максималног степена независности и старања 
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о властитим потребама. Сврха помоћи у кући је подршка корисницима у задовољавању 
свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота.  
Услуге помоћи у кући доступне су, одраслима и старијима који имају ограничења физичких и 
психичких способности услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без 
редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора, при чему је породична 
подршка недовољна или није расположива. Сврха помоћи у кући је подршка корисницима у 
задовољавању свакодневних животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет 
живота. 
 

1.1. Информисање  
Пружалац обезбеђује прилагођене информација потенцијалним корисницима о садржају 
услуга и начинима за њихово коришћење. Облици и начини информисања прилагођени су 
циљној групи којој су намењени и садрже податке о: циљној групи којој су услуге намењене; 
садржајима услуга које се обезбеђују; поступцима за коришћење услуга; цени услуга; радном 
времену;начину подношења притужби и представки; информацију о заштити података о 
личности; контакт адресе и телефоне . 
 

1.2. Пријем  
Кориснику се, током пријема, обезбеђују информације о његовим правима и обавезама. На 
основу непосредног разговора са корисником, значајним особама из окружења и других 
извора, овлашћени пружалац услуга обезбеђује преглед података који треба да одреди: 
ставове и очекивања, потенцијалних корисника и других значајних особа, од услуге помоћ у 
кући, да ли и у којој мери овлашћени пружалац услуга може да задовољи потребе 
потенцијалног корисника, укључујући и условност дома корисника за пружање услуге (да ли 
је могуће обезбедити воду, загревање простора, одношење отпадних вода и смећа, да ли су 
обезбеђени елементарни услови за одржавање хигијене простора), које услуге ће бити на 
располагању кориснику и у којем року, које особе имају приоритет у односу на ургентне 
потребе и ситуације, листу чекања, уколико је неопходно.  
Ургентни пријем обезбеђује се у ситуацијама када је значајно угрожено свакодневно 
функционисање корисника услед здравственог и социјалног стања и нефункционисања 
уобичајених система подршке. 
 

1.3. Процена  
Пружалац услуге обавља процену потреба након пријема и периодично током коришћења 
услуге, у току извшења уговора, уз највеће могуће учешће корисника, чланова породице или 
старатеља и одређује степен подршке. Увек се наслања на друге постојеће процене. Процена 
подразумева: детаљну процену способности, социјалних и здравствених потреба корисника, 
као и социјалних ризика, утврђивање приоритетних потреба које треба задовољити, према 
потреби укључивање стручњака различитих специјалности. 
 

1.4. Планирање  
Планирање је усмерено ка унапређењу и одржавању што већег квалитета живота у складу са 
идентификованим потребама и способностима корисника. Планирање обухвата: израду 
индивидуалног плана у којем ће се дефинисати услуге које се пружају у дому корисника, 
њихова учесталост, динамика и очекивани исходи, развој рехабилитационих или терапеутских 
планова који максимизирају способности функционисања корисника, ангажовање 
медицинских и стручњака других специјалности према 
захтевима из индивидуалног плана, редован преглед и ревидирање плана у складу са 
потребама корисника. 
 

1.5.Услуге помоћ у кући:  
Реализацијом активности услуге обезбеђује се одговарајућа помоћ која, у складу са проценом 
потреба корисника, може обухватати: 
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1) помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку 
намирница,обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих 
напитака, помоћ при храњењу;  
2) помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, укључујући по 
потреби:помоћ при облачењу и свлачењу, обављање физиолошких потреба, умивању, купању, 
купање у кревету, прању косе, чешљању, бријању, шишање, сечењу ноктију, одржавање 
прибора за личну хигијену, прању и одржавању постељине, одеће и обуће, пеглање, услуге 
вешераја,, одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству, мале поправке и 
мањи радови око куће;  
3) помоћ у загревању просторија, укључујући по потреби: ложење ватре, чишћење 
пећи, помоћ  
у набавци огрева; 
4) помоћ у задовољавању социјалних, културно- забавних, и других потреба, 
укључујући:  
помоћ при кретању унутар и ван куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних 
контакта и укључивање корисника у пригодне културне активности у јединици локалне 
самоуправе, старање о плаћању рачуна за електричну енергију, телефон, комуналије и сл. ;  
5) посредовање  у  обезбеђивању  различитих  врста  услуга,  укључујући  по  
потреби:  
посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, столарије, уређаја за 
домаћинство, кречење стана и друге услуге;  
6) набавку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране 
квалификованих медицинских стручњака, давања лекова у очи, уши, нос и одвођење на 
лекарске прегледе;  

1) санирања и негу мањих повреда;  
1) контролу виталних функција (крвни притисак, телесна температура,ниво шећера у 

крви, уношење и избацивање течности и сл.) ;  
9) одржавање покретљивости корисника (вежбе дисања, мењање положаја у 
постељи, пасивне вежбе, померање корисника са кревета на столицу, вежбе хода са помагалом 
и једноставна масажа);  
10) унапређивање покретљивости корисника ( физиотерапеутске вежбе, 
кондициони третмани и масажа)  
11) психосоцијална подршка( усмерене су на превазилажење социјалне изолације и 
искључености корисника). 
 

1.6. Квалитет-Редовна подршка и надзор 
Пружалац услуге је обавезан да осигура:  
• доступност информација о услузи  
• одговорну особу за управљање услугом  
• особље према захтеваним минималним и унапређеним стандардима за рад са 
корисницима,  
• друго стручно особље за процену и подршку корисницима  
• систематско праћење рада и напредовања  
• ажурне евиденције о особљу и корисницима, документовање  
• успостављање транспаренте листе чекања  
• повремено испитивање задовољства корисника услуга  
• поседовање лиценце 
 
Пружалац услуге извештава наручиоца услуге о активностима, напретку и утрошку новца 
достављањем месечних, и завршног извештаја или у другим интервалима које одреди 
наручилац.  
Пружалац услуге у свако доба омогућава наручиоцу услуге или овлашћеној особи/телу 
потпуни увид у начин рада, документацију, трошкове и све информације настале у пружању 
услуге или у вези са тим. 
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2. ТИП И БРОЈ КОРИСНИКА  
Услуге помоћи у кући намењене су одраслим и старијима, а пре свега:  
• старе особе  
• одрасла инвалидна лица особе  
• особе са интелектуалним потешкоћама  
• особе са менталним сметњама  
• особе на постоперативном третману  
• особе у терминалној фази 
 

 

Приоритет су особе које испуњавају бар три од седам критеријума за услугу, односно 
они којима је потребна свакодневна помоћ у кући, током 7 месеци. Критеријуми су: 
 

• болесна особа или особа са физичким инвалидитетом  
• да има тешкоће у одржавању личне хигијене  
• да је прошла кроз стресне ситуације  
• да живи сама или брине о болесном супружнику  
• да је сиромашна  
• да је без или са врло слабим социјалним контактима  
• да има тешкоће у независном одржавању домаћинства 
 
Број корисника: најмање  50 
 
 
Трајање услуге :   7 месеци , 5 дана у недељи , радно време 8 сати,  непосредни рад са 
корисником  најмање 4 сата дневно. 
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III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНОВИ  
 
 
Нема. 
 
 
 
 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) ЗЈН); 
 

Правна лица: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, односно 
извод из одговарајућег регистра. 

2. 

 
Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван 
за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре 
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
 

 
Уверење Вишег суда,  
 Основног суда  
 УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА 
Уверење Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у 
Београду, 

3. 

 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. 
ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

Уверење Пореске управе Министарства 
финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе 
локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду надлежног 
органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ 
ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
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обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде (чл. 75. 
ст. 2. ЗЈН). 

5. 

 
Да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 
1. тач. 5) ЗЈН) – Решење 
министарства    
 

 
3) РЕШЕЊЕ: Услов из члана 75. став 1. 

тачка 5) Закона-да има важећу дозволу 
надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке. 
 
Услов за партију 1. 
Доказ: Лиценца за пружање услуге 
лични пратилац детета које издаје 
Mинистарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, а у 
складу са чланом 178. Закона о 
социјалној заштити (“Службени 
гласник РС“ бр. 24/11). 
 
УСЛОВ ЗА ПАРТИЈУ 2. 
3а)  да има важећу дозволу надлежног 
органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке и то: лиценцу 
Министарства  за рад , запошљавање, 
борачка и социјана питања у складу са 
Законом.  
Доказ: 
 Уколико је понуђач правно лице, 
предузетник или физичко лице дужан је 
доставити:  
лиценцу или решење о испуњености 
услова и стандарда за пружање услуге 
помоћ у кући или доказ да је у 
поступку добијања лиценце. 
 
 
 
 

 
 
Доказ Изјава којом понуђач  под пуном  материјалном и кривичном одговорношћу  
потврђује да испуњава обавезне услове. Из члана 75. став 1. тачка 5) 
 
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да немазабрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења (чл. 75. ст. 2. Закона). 
Доказ: Попуњена и потписана изјава о поштовању обавеза и непостојања забране из чл. 75. 
став 2. Закона 
 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услов 
за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ  
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1 – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА 
 

Финансијски капацитет: 
 

Услов да понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, подразумева да понуђач у последњих 6 месеци који претходе месецу 
у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади; 

Доказ: Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, 
Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, а 
која ће обухватити захтевани период; 
Напомене: 
*У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава сваки члан групе 
посебно. 
**Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов. 
  
Услов: Да пружалац услуге има искуства у пружању услуга ЛПД минимум две године. 
Доказ: Копије уговора о пружању услуга ЛПД. 
Услов: Да пружалац услуга има лиценцу за минимум још једну социјалну услугу за децу и 
младе  са сметњама у развоју , коју је пружао минимум две године. 
Доказ: Копија лиценце, и уговора о пружању услуга. 
 

Кадровски капацитет :  
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако располаже неопходним кадровским 
капацитетом и то: 
 
- има најмање 20 (двадесет радно ангажованих лица - сарадника са завршеном обуком по 
акредитованом програму за пружање услуге личног пратиоца, минимално IV степен стручне 
спреме. 
- има најмање 2 (два) радно ангажованог стручног радника са лиценцом за обављање стручних 
послова у социјалној заштити, VII степен стручне спреме - социјални рад, психологија, педагогија, 
андрагогија, дефектологија или специјална педагогија. 
-  1 координатора   VIIстепен стручне спреме Друштвеног смера .  

- да сва радно ангажована лица-сарадници и стручни радници нису кривично осуђивани 
нити да се против њих води кривични поступак. 
Доказ: 
1) Копија радних књижица, М обрасци и Уговори о радном ангажовању за сва ангажована лица 
(уговор о раду, уговор о привременим и повременим пословима и сл.) За ангажоване 
сараднике: 
2. Потврде/сертификате о завршеној обуци по акредитованом програму за пружање услуге 
личног пратиоца, издате од организације акредитоване од стране Републичког завода за 
социјалну заштиту,за сва радно ангажована лица за личне пратиоце, за које понуђач доставља 
уговоре о радном ангажовању; 
3. Лекарска уверења за рад са децом за сва радно ангажована лица за личне пратиоце, за које 
понуђач доставља уговоре о радном ангажовању; За ангажоване стручне раднике: 
- Лиценца за обављање стручних послова у социјалној заштити издата од стране Коморе 
социјалне заштите. 
Напомене: 
*У случају подношења заједничке понуде, задати услов у погледу захтеваног кадровског 
капацитета, чланови групе понуђача испуњавају заједно. 
**Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА- ПАРТИЈА 1 – 

ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА 
 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ
 Финансијски капацитет, – Доказ:

- Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, 
Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-
Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период; 

- Уколико понуђач достави изјаву са наведеном интернет страницом где је овај 
податак јавно доступан, није у обавези да доставља овај доказ. 

 
 Кадровски капацитет, – Доказ:


1) Копија радних књижица, М обрасци и Уговори о радном ангажовању за сва ангажована 
лица (уговор о раду, уговор о привременим и повременим пословима и сл.) За ангажоване 
сараднике: 
2. Потврде/сертификате о завршеној обуци по акредитованом програму за пружање услуге 
личног пратиоца, издате од организације акредитоване од стране Републичког завода за 
социјалну заштиту,за сва радно ангажована лица за личне пратиоце, за које понуђач доставља 
уговоре о радном ангажовању; 

- 3. Лекарска уверења за рад са децом за сва радно ангажована лица за личне 
пратиоце, за које понуђач доставља уговоре о радном ангажовању; 

- За ангажоване стручне раднике: 
- - Лиценца за обављање стручних послова у социјалној заштити издата од стране 

Коморе социјалне заштите. 
- Напомене: 
- *У случају подношења заједничке понуде, задати услов у погледу захтеваног 

кадровског капацитета, чланови групе понуђача испуњавају заједно. 
- **Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати 

услов. 
Доказ: Копије уговора о пружању услуга ЛПД. 
 
Доказ: Копија лиценце, и уговора о пружању услуга. 
 
 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 2  ПОМОЋ У КУЋИ  
 

5. Пословни капацитет  
Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако располаже неопходним 

пословним капацитетом:  
Да је за период који није дужи од 3 (три) године остварио пословни приход по основу 
пружених услуга предметне јавне набавке, у укупном износу од минимум 6.000.000,00 
динара. 

 
Доказ:  

1) Списак пружених услуга за период који није дужи од 3 (три) године, у укупном 
износу од 6.000.000,00 динара, уз потврде издате и потписане од стране наручилаца. 
 
 
 
6.Кадровски капацитет  

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако располаже неопходним 
кадровским капацитетом и то: 
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 Координатор, VII ссс друштвеног смера,   1 извршилац  

 
Искуство  у  вођења  пројекта  у  области  социјалне  заштите  и  
услуга,    
 искуство у руковођењу од најмање 2.г.     

 Стручни радник, VII ссс,   1 извршилац  

 
социјални  рад,  психологија,  педагогија,  андрагогија,  
дефектологија     
     
     
  
Геронтодомаћице II, III или IV ссс, 

  
7 извршиоца 

 
    

 
 Са завршеном  обуком  и стручном  праксом  
     
 
 

Доказ:  
- Докази о радном статусу: за лица која су код понуђача запослена –одговарајући М 

образац фонда ПИО, односно за лица која нису запослена код понуђача уговор – копија 
уговора о делу или други уговор о радном ангажовању за пружање услуга која су предмет 
јавне набавке.  

- За координатора и потврда о искуству у руковођењу пројектима.  
- За стручног радинка лиценца/ уверење  
- За Геронтодомаћицу и потврда о завршеној обуци коју издаје Републички завод за 

социјалну заштиту 
 
Услов: Да понуђач има у власништву или у закупу  два  путничка возила 
 
Доказ: Фотокопије саобраћајне дозволе. 
 
Уколико понуђач није са територије Лознице неопходно је доставити доказе да је 
пружао услуге  ван своје територије. 
 Понуђач мора поседовати следеће апарате: 7 апарата за мерење шећера 
                                    7 апарата за мерење крвног притиска 
Опрема за геронтодомаћице ранчеви униформе и кецеље.   

 
Додатне услове понуђач доказује достављањем прилога уз понуду. 

 
Уговори о радном ангажовању запослених морају трајати најкраће до истека рока трајања уговора који 
ће се закључити на основу ове јавне набавке.
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. 
став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 
да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који 
је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Лице уписано у 
регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
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V          КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу 
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или 
истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико ни након примене 
горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, 
наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено 
обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, 
исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, 
у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који 
су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само 
један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења 
путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача  у поступку јавне набавке - чл. 77. Став 4 - ИЗЈАВА; 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - 

чл. 75. Став 2. ЗЈН, -ИЗЈАВА 
7) Образац изјаве понуђача  о испуњености  обавезних услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. Став 1.  тачке од 1-4 ЗЈН, -ИЗЈАВА 
 

Одговарајући прилози у складу са наведеним партијама. 
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Партија 1 Лични пратилац детета 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку: Пружање услуга 
Личног пратиоца детета, ЈН број _____/2018.  
 
1)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  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
 
 
 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 
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Име особе за контакт: 
 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Услуга  
 
Ред.бр. Услуга личног пратиоца детета                      Цена без пдв-а 

1. Јединична цена радног сата  
2. Оквирни број радних сати за 

период од 7 месеци  (22.400) 
 

 
Напомена: Услуга траје  7месеци 
Број корисника 25 
Рок важења понуде_______________________ 
 
 
 
Место:     Одговорно 

лице 
      
Датум:  (печат)    
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(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Партија 2 Помоћ у кући 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку: Пружање услуга Помоћ 
у кући, ЈН број  24/2018.  
 
1)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  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
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1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
 
 
 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 
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2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Услуга Помоћ у кући 
 

Укупна цена  на месечном нивоу без  ПДВ-а 
(урачунати све трошкове пружања услуга) 

 

Укупна цена за 7 месеци   
(урачунати све трошкове пружања услуга) 

 

 Рок и начин плаћања 

 

Рок важења понуде  

  
Рок испоруке  

Место и начин испоруке  

 
 
 
Рок важења понуде_______________________ 
 
 
 
Место:     Одговорно 

лице 
      
Датум:  (печат)    
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(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Партија 2 – Помоћ у кући 
 
 

 

СТРУКТУРА ЦЕНА 
 
Ангжовано 
особље  

Број Нето износ по 
извршиоцу 

Бруто износ по 
извршиоцу 

Укупно на 
месечном нивоу 
бруто 1 х3 

 1       2 3  4 
 
Кординатор 

 
1 

   

Стручни радник 1    
Геронтодомаћица 7    
     
 
 
I. Збирни трошкови по месецу (збир колоне 4)  
II. Трошкови на нивоу  (I x 7 месеци)  
III. Остали трошкови и путни трошкови особља (8% од II-Трошкови 
на годишњем нивоу) 

 

IV. Непланирани трошкови 
(2% од II -Трошкови на годишњем нивоу) 

 

V. Укупан бруто износ за 12 месеци 
(II +III + IV) 

 

Напомена: Понуда мора да обухвати сваку ставку из структуре 
цена, у супротном биће одбијена као неисправна. 

 

„III. Остали трошкови и путни трошкови особља 
(8% од трошкова на годишњем нивоу)“ представља трошкове које 
наручилац признаје пружаоцу услуга, а који су наведени у 
техничкој спецификацији. 

 

 
„IV. Непланирани трошкови (2% од трошкова на годишњем нивоу)“ представља трошкове које 
наручилац признаје пружаоцу услуге , који се могу појавити непланирано у току реализације 
услуге за време трајања уговора. 
 
Подаци унети у Образац структуре цене , морају се слагати са подацима унетим у Образац 
понуде . 
 
 

 Место и датум  Понуђач 

 
______________________ 

М.П. 
______________________   

   / потпис овлашћеног лица / 



                                                                                                                                                                              

 
 

(ОБРАЗАЦ 3) 
 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи 
у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
 
 
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке Услуге  социјалне заштите, бр 24/2018, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
   
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА     
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ  

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке услуге – УСЛУГЕ  СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ за 
партију___________ , ЈН МВ бр. 24/2018, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

                  4. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН) – Решење министарства    
 
 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                       
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу:  
 

 
ИЗЈАВУ 

 
 

 
Понуђач __________________________________у поступку јавне набавке услуга – 
Социјалне заштите, 24/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да му 
није изречена мера забране обављања делатности. 

 
 

 
Место:_____________                                                                Понуђач 
Датум:_____________                    М.П.                     _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
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VII                               МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 – ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ 

ДЕТЕТА 
 
 

Закључен у Лозници дана ____________2018. између: 
1. Града Лознице, Карађорђева 2 15300 Лозница, кога заступа начелник градске управе 
Милојка Смиљанић, са једне стране (у даљем тексту :Наручилац) и 
2.__________________(адреса)___________________ кога заступа Директор _________, са 
друге стране (у даљем тексту: Понуђач) 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац, у складу са чланом 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), на основу Одлуке о покретању поступка број 
_________________ од _____________године  и позива за достављање понуда, спровео 
поступак јавне набавке велике  вредности број  ЈН бр. __/2018; 
- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио Понуду 
број ____ од ___.2018. године, заведену под бројем: _________/2018 од ____.2018.године, 
која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора; 
- да Понуда  број ______ од _____.2018. године од понуђача, заведена под бројем 
_____________ у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и 
конкурсне документације и налази се у прилогу; 
- да је Наручилац, у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број: _______ од _______.2018. 
године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача 
____________________________, _______, ул. ___________. 
(наведене констатације попуњава Наручилац) 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је услуга лични пратилац детета у свему према понуди 

Добављача, број __________од ________2018. године, која чини саставни део Уговора. 
Члан 2. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу пружи услугу лични пратилац детета, у 
периоду од седам месеци, са најмање 23 ангажованих сарадника са завршеном обуком по 
акредитованом програму за пружање услуге личног пратиоца детета за најмање 25 деце (у 
даљем тексту: корисници). Услугу из претходног става овог члана, Добављач обезбеђује 
ангажовањем личног пратиоца детета (у даљем тексту: лични пратилац), у трајању од 
највише 8 сати дневно, односно 20 до 40 сати недељно, односно у трајању од највише 
22.400 сати за све кориснике, а у складу са решењем Центра за социјални рад Лозница о 
коришћењу услуге лични пратилац детета. Уколико се укаже потреба за ангажовањем 
новог личног пратиоца, Добављач је дужан да поред уговора о радном ангажовању, 
Наручиоцу достави и доказе о испуњености тражених услова у погледу кадровског 
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капацитета, и то: потврду/сертификат о завршеној обуци по акредитованом програму за 
пружање услуге личног пратиоца и лекарско уверење за рад са децом. 

 
Члан 3. 

Добављач је дужан да се приликом реализације уговорене услуге, придржава 
одредаба позитивних прописа који регулишу услуге социјалне заштите, укључујући: - 
Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11); - Правилник о ближим 
условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ("Службени гласник РС" 
бр. 42/13); Добављач је дужан да се приликом реализације уговорене услуге придржава и 
одредаба свих позитивних прописа који су у вези са пружањем услуге лични пратилац. 

 
Члан 4. 

Добављач је дужан да детету коме је решењем Центра за социјални рад у Лозница, 
признато коришћење услуге лични пратилац детета и које је упућено Добављачу ради 
остваривања утврђене услуге (у даљем тексту: корисник), обезбеди личног пратиоца у 
броју сати одређених решењем. Добављач је дужан да за све време пружања уговорене 
услуге личног пратиоца детета, омогући водитељу случаја из Центра за социјални рад 
учешће у пружању услуге на начин одређен Правилником о ближим условима и 
стандардима за пружање услуга социјалне заштите. Добављач ће предузети све неопходне 
радње у циљу регулисања међусобних права, обавезе и одговорности са родитељем, 
односно законским заступником корисника, а све у складу са чланом 5. став 1. тачка 8) 
Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите. 
Добављач је дужан да прибави сагласност родитеља, односно законског заступника 
корисника за изабраног личног пратиоца детета, као и сву осталу документацију која се 
односи на регулисање међусобног односа са родитељем, односно законским корисником. 
Добављач је дужан да писаним путем обавести предшколску установу/школу, Наручиоца 
и Центар за социјални рад у Лозница да дете корисник услуге има личног пратиоца. 
Добављач је дужан да писаним путем достави Градској управи града Лознице – Одељењу 
за друштвене делатности списак предшколских установа и школа у којима се пружа 
услуга лични пратилац. 

 
Члан 5. 

Добављач је дужан да се приликом пружања уговорене услуге, у свему придржава 
одредаба Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр.97/08, 104/09- 
др. закон, 68/12-одлука УС и 107/12), које се односе на дете корисника услуге и његову 
породицу,а из разлога што подаци о детету спадају у групу нарочито осетљивих података 
о личности из члана 16. и 17. Закона, за које се изричито захтева писмена сагласност 
носиоца, у овом случау родитеља или законског заступника детета. 

 
Члан 6. 

Добављач за сваког корисника, обезбеђује једног личног пратиоца. Лични пратилац 
не може бити члан породичног домаћинства у коме живи корисник, сродник у правој 
линији као ни брат и сестра, односно брат и сестра по оцу или мајци корисника. 
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Члан 7. 
Лични пратилац је дужан да кориснику пружи одговарајућу индивидуалну 

практичну подршку ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници, 
ради успостављања што већег нивоа самосталности, што укључује: 1) помоћ код куће у 
облачењу, одржавању личне хигијене (умивање, чешљање, прање зуба), при храњењу 
(припрема и сервирање лакших оброка, храњење или помоћ у коришћењу прибора и сл.), 
припрему књига и опреме за вртић односно школу; 2) помоћ у заједници, што укључује: 
(1) помоћ у коришћењу градског превоза (улазак и излазак из средстава превоза, куповина 
карте и сл.), (2) помоћ у кретању (оријентација у простору уколико је дете са оштећењем 
вида, гурање колица или коришћење других помагала и сл.), (3) одлазак на игралишта 
односно места за провођење слободног времена (подршка у игри, подршка и посредовање 
у комуникацији и сл.), укључујући културне или спортске активности и друге сервисе 
подршке, и 3) друге активности у складу са решењем Центар за социјални рад  Лозница. 

 
Члан 8. 

Добављач је дужан да обезбеди најмање једног ангажованог стручног радника са 
лиценцом за обављање стручних послова у социјалној заштити, који ће организовати рад 
личних пратилаца, пратити њихов рад и старати се да се уговорена услуга пружа у 
континуитету и у уговореном квалитету. У случају спречености личног пратиоца да пружи 
услугу одређеном кориснику, Добављач је дужан да кориснику без одлагања обезбеди 
другог личног пратиоца, водећи рачуна о индивидуалним потребама корисника. О замени 
личног пратиоца, Добављач је дужан да без одлагања обавести родитеља корисника, 
односно законског заступника корисника, и прибави његову сагласност за замену личног 
пратиоца, као и да обавести предшколску установу/школу о извршеној замени. 

 
Члан 9. 

Добављач је дужан да Наручиоцу омогући квантитативну и квалитативну контролу 
пружања уговорене услуге. Наручилац врши квалитативну и квантитативну контролу 
пружања уговорене услуге, у складу са овом уговором и законским прописима из члана 

 У сваком тренутку, на захтев наручиоца, Добављач је дужан да омогући увид у 
оригиналну документацију и достави писане информације, обавештења и образложења у 
вези са реализацијом уговорене услуге. 

Члан 10. 
 О пруженој услузи личног пратиоца, Добављач је дужан да Наручиоцу достави збирни 
извештај најкасније до 15-ог у месецу за претходни месец. Збирни извештај се састоји од 
појединачних извештаја за сваког корисника коме је услуга пружена и који обавезно 
садрже следеће податке: име и презиме корисника коме је пружена услуга, име и презиме 
личног пратиоца корисника и број сати пружене услуге кориснику, по данима и укупно. 
Појединачни извештај мора да буде потписан од стране родитеља корисника, односно 
законског заступника корисника, личног пратиоца, васпитача/наставника и Добављача. У 
склопу појединачног извештаја, Добављач доставља Наручиоцу и сагласност родитеља на 
избор личног пратиоца, као и доказ да је Добављач обавестио предшколску 
установу/школу о избору личног пратиоца. Предметну документацију Добављач доставља 
Наручиоцу и у случају привремене или трајне замене личног пратиоца. Уколико је током 
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месеца корисник поред предшколске установе/школе похађао и друге установе ради 
обављања других активности, онда у том случају појединачни извештај потписује и лице 
из установе код кога је корисник имао те активности. Збирни извештај садржи укупне 
податке о броју корисника којима је пружена услуга личног пратиоца и укупан број сати 
пружене услуге у месецу за који се доставља извештај. Збирни извепштај мора да буде 
потписан од стране Добављача и оверен печатом. 

 
Члан 11. 

Наручилац се обавезује да Добављачу плати уговорену услугу личног пратиоца, по 
цени од _______динара по 1 (једном) радном сату, што за 22.400 сати у периоду од 

Седам месеци, укупно износи _______________ динара 
(словима:______________________ _______ _________________________). У цену из 
претходног става, укључени су сви трошкови Добављача везани за уговорену услугу. На 
услугу личног пратиоца детета, као услугу социјалне заштите, не плаћа се ПДВ, сходно 
члану 25. Закона о порезу надодату вредност ("Службени гласник РС" број:84/04, 86/04-
испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14-усклађ. дин. изн., 68/14-др. закон, 142/14, 5/15-
усклађ. дин. изн., 83/15, 5/16-усклађ. дин. изн., 108/16 и 7/17 – усклађ.дин.изн.). 

Услуге које се изврше у току 2018. години плаћаће се у складу са одлуком о буџету 
наручиоца за 2018. Годину. 

 
Члан 12. 

Примопредаја уговорене услуге вршиће се једанпут месечно, од стране Комисије за 
квалитативни и квантитативни пријем услуге, коју образује Наручилац ради праћења 
реализације уговора. Добављач је дужан да приликом примопредаје услуге, Комисији за 
квалитативни и квантитативни пријем услуге достави Збирни извештај из члана 10. 
Уговора, најкасније до 15-ог у месецу. Документација из става 2. овог члана, чини основу 
за сачињавање Записника о пријему услуге од стране Комисије за квалитативни и 
квантитативни пријем услуге, који потписује и Добављач. Записником о пријему услуге се 
утврђује укупан број сати пружене уговорене услуге личног пратиоца детета од стране 
Добављача, у месецу за који се врши пријем услуге и исти је саставни део документације 
за извршење уговорених финансијских обавеза Наручиоца, као уговорне стране. Комисија 
за квалитативни и квантитативни пријем услуге вршиће на свака три месеца контролу 
утрошеног броја сати ради евентуалног увођења нових корисника у услугу лични 
пратилац детета. У случају да Комисија утврди да постоји могућност за увођење нових 
корисника у оквиру уговореног броја сати од највише 22.400у периоду од седам месеци, 
Добављач је дужан да обезбеди већи број личних пратилаца од броја из члана 2. става 1. 
овог уговора. Укључивање новог корисника у услугу лични пратилац детета Добављач ће 
извршити на основу решења Центра за социјални рад Шабац и то са листе чекања коју је 
дужан да води, а по претходно прибављеној сагласности Наручиоца на број корисника и 
број сати. 

                                              Члан 13. 
Добављач на сваких месец дана, односно до 20-ог у месецу, Наручиоцу испоставља 

фактуру, на основу броја сати пружене услуге у претходном месецу. Фактура у прилогу 
обавезно има Записник о пријему услуге, сачињен за период за који се фактура 
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испоставља. Наручилац се обавезује да плаћање по фактури, изврши у року од 45 дана од 
дана пријема фактуре,на текући рачун Добављача назначеног на фактури. 

Члан 14. 
Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора, Наручиоцу преда 

оригинал сопствену бланко меницу, на име гаранције за добро извршење посла, у износу 
10% од укупне вредности уговора, са роком важности минимум 30 дана дуже од 
уговореног рока за коначно извршење посла, са клаузулом „без протеста“, прописно 
потписану и оверену, са оригиналним овлашћењем за попуну менице, потврдом о 
регистрацији менице (листинг са сајта НБС), копијом депо картона као и копијом ОП 
обрасца. Менично овлашћење треба да буду насловљено на Град Лозница - Градску 
управу града Лознице. 

Члан 15. 
 У случају да Добављач из неоправданих разлога не пружи кориснику услугу из члана 4. и 
7. Уговора, односно услугу пружи у мањем броју сати од броја сати признатих решењем 
Центра за социјални рад у Лозници (квалитативно и квантитативно одступање од 
уговорене услуге) дужан је да Наручиоцу, на име уговорне казне, за свако одступање од 
уговорене обавезе плати за сваки дан одступања - 5 (пет) пута увећану уговорену вредност 
радних сати, који су одређени за пружање услуге тог дана. Уколико укупан износ 
уговорних казни буде већи од 10% вредности уговорене услуге, стичу се услови за 
једнострани раскид уговора од стране Наручиоца. Наручилац неће Добављачу наплатити 
уговорну казну из става 1. овог члана, уколико је до квантитативног одступања у пружању 
уговорене услуге дошло из оправданих разлога, као што је нпр. болест корисника, 
одсутност корисника због путовања и сл. Наручилац ће разлоге квантитативног одступања 
у пружању услуге, ценити у односу на сваког корисника посебно. 

 
Члан 16. 

Добављач је обавезан да све евентуалне приговоре корисника, односно родитеља 
корисника, а који се односе на квалитет и квантитет пружене услуге, поступање личних 
пратилаца и представника Добављача, констатује записником и исти без одлагања достави 
Наручиоцу. 

 
 

Члан 17. 
Добављач преузима целокупну одговорност за пружање предметне услуге, 

укључујући било коју врсту штете која настане из овог уговора, или уговора које 
Добављач закључи са трећим лицима. Лични пратиоци, рад и све остале активности за 
време пружања предметне услуге представља искључиву одговорност Добављача. 

 
Члан 18. 

Уколико Добављач није у могућности да испоштује услугу личног пратиоца детета 
у уговореном квалитету и квантитету, дужан је да о томе обавести Наручиоца најмање 60 
(шездесет) дана унапред. 

 
Члан 19. 
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Након закључења овог уговора, уговорне стране могу без спровођења поступка 
јавне набавке, закључити анекс уговора, ради повећања обима предмета набавке, с тим да 
се вредност уговора може повећати за максимално до 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора 

Члан 20. 
На све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајући 

позитивни законски и други прописи, који се односе на предмет уговора. 
 

Члан 21. 
Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог уговорног односа 

решавају споразумно, а ако то није могуће, надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 
 

Члан 22. 
Уговор се закључује на одређено време, до реализације укупно уговореног броја 

сати услуге личног пратиоца детета, али не дуже од седам месеци, рачунајући од дана 
закључења уговора. 

 
Члан 23. 

Наручилац се обавезује да одмах по закључењу овог уговора, обавести Центар за 
социјални рад Лозница, о изабраном Добављачу услуге лични пратилац детета, у поступку 
јавне набавке. 

 
Члан 24. 

Свака уговорна страна може раскинути уговор уз отказни рок од 90 дана. Раскид 
уговора од стране Добављача мора бити образложен. 

 
Члан 25. 

Овај уговор је сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих су по 3 (три) 
примерка за сваку уговорну страну. 

 
НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач је дужан да попуни, овери печатом и 

потпише, а сваку страну модела уговора да парафира и овери, чиме потврђује да је 
сагласан са са-држином модела уговора. 

 
 
 
 
НАРУЧИЛАЦ  

ГРАД ЛОЗНИЦА 
 ПОНУЂАЧ 

   
   

Начелник градске управе 
Милојка Смиљанић, 

дипл.правник 
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VII                               МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 2 – ПОМОЋ  У КУЋИ 
 
Закључен у Лозници дана ____________2018. између: 
1. Града Лознице, Карађорђева 2 15300 Лиозница, кога заступа начелник градске управе 
Милојка Смиљанић, са једне стране (у даљем тексту :Наручилац) и 
2.__________________(адреса)___________________ кога заступа Директор _________, са 
друге стране (у даљем тексту: Понуђач) 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац, у складу са чланом 32. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), на основу Одлуке о покретању поступка број 
_________________ од _____________године  и позива за достављање понуда, спровео 
поступак јавне набавке велике  вредности број  ЈН бр. __/2018; 
- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио Понуду 
број ____ од ___.2018. године, заведену под бројем: _________/2018 од ____.2018.године, 
која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора; 
- да Понуда  број ______ од _____.2018. године од понуђача, заведена под бројем 
_____________ у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и 
конкурсне документације и налази се у прилогу; 
- да је Наручилац, у складу са чланом 108.Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број: _______ од _______.2018. 
године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача 
____________________________, _______, ул. ___________. (наведене констатације 
попуњава Наручилац) 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1.  
Предмет уговора је Пружање услуге „Помоћ у кући“, а у свему према понуди пружаоца 
услуга број___________ од _________________ која чини саставни део овог Уговора. 
 

Члан 2. 
  Уговорне  стране  су  сагласне  да  цена  за  извршене  услуге  из  члана  1.  овог  уговора  
износи__________________________ динара у бруто износу.Средства за реализацију овог 
уговора обезбеђена су у текућој буџетског години. 

 
                                                            Члан 3. 

 
 Плаћање уговорне цене из клаузуле 2.1. овог уговора наручилац ће вршити 

месечно, у року од _______ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре, на 
рачун пружаоца услуге број___________________ код __________________ банке. 
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                                                               Члан 4. 
 

Пружалац услуге је дужан да наручиоцу 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 предметом уговора.Пружалац 
услуге је обавезан да се приликом реализације уговора придржава инструкција наручиоца. 

                                                           Члан 5. 
 Пружалац услуга је дужан да наручиоцу доставља извештаје о реализацији уговора.Извештаји у 
смислу претходне клаузуле из става 5.1. овог члана су: наративни и финансијски.Наративни и 
финансијски извештаји могу бити редовни и ванредни. Пружалац услуге је дужан да наручиоцу 
достави ванредни наративни и финансијски извештај, увек када од њега то затражи наручилац. 
Наративни и финансијски извештај пружалац услуге је дужан доставити у року који му за то 
затражи наручилац. Пружалац услуге је дужан да достави наручиоцу извештаје о утрошку 
средстава са одговарајућом рачуноводственом документацијом. 

 
                                                                   Члан 6. 

 
Пружалац услуге је дужан да наручиоцу доставља месечне и шестомесечне редовне, 

наративне и финансијске извештаје у року од 5 дана од дана истека извештајног периода и 
завршни годишњи извештај у року од 7 дана од истека извештајног периода. 

 
                                                                   Члан 7. 

 
 Пружалац услуге је дужан да извештаје доставља на формату одређеном од стране 

наручиоца. 
 

Члан 8. 
 

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама наручилац може након закључења 
уговора о јавној набавци без спровођења јавне набавке повећати обим предмета јавне набавке, с 
тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 
закљученог уговора. 

Члан 9. 
 

            Уговор се закључује на период од 7  месеци, односно до испуњења уговорних обавеза а 
најкасније децемабар 2018. 

 
                                                               Члан 10. 
 Овај уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна или неиспуњењем 

или неизвршавањем преузетих обавеза једне од уговорних страна. 
 

 Отказни рок од 30 (тридесет) дана тече од дана када једна уговорна страна достави другој 
писмено обавештење о раскиду Уговора. 

 
         Члан 11. 
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Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно.Уколико спорови између наручиоца и пружаоца услуге не буду 
решени споразумно, надлежан је Привредни суд у Ваљеву. 

 
 

Члан 12  
На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од чега су 4 
(четири) примерка за наручиоца, а 2 (два) примерка за пружаоца услуге. Уговорне стране сагласно 
изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз 
њихове стварне воље. Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. 

 
НАРУЧИЛАЦ  

ГРАД ЛОЗНИЦА 
 ПОНУЂАЧ 

   
   

Начелник градске управе 
Милојка Смиљанић,         

дипл.правник 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1.1 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.  
Поступак се води на српском језику. 

1.2 НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: 
24/-2018 – Пружање услуга Социјалне заштите обликовану у две партије 1. Услуга личног 
пратиоца детета и Партија 2. Помоћ у кући – (НЕ ОТВАРАТИ). 
 
Понуђач је дужан да на полеђини коверте или на кутији наведе назив, адресу, телефон и 
контакт особу. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
 
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана  07,00 -15,00 часова, на 
адресу Наручиоца – Градска управа Лозница Карађорђева број 2 15300 Лозница, 
канцеларија писарнице  број 108. 
 
Крајњи рок за достављање понуда је 17.05.2018. године и то до 12.00 часова.  
 
Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

МЕСТО, ДАН И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДА, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА 
 
Јавно отварање понуда ће се обавити 17.05. 2018. године, у 12:30 часова у просторијама 
Градске управе, уз присуство овлашћених представника понуђача. 
 
Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за Јавну 
набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.  
 
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено 
печатом и потписано  од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  
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 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Образац изјаве 77 став 4 (ИЗЈАВА); 
 Образац изјаве 75. Став 1. тачка од 1-4( ИЗЈАВА); 
 Образац изјаве 75. Став 2.( ИЗЈАВА); 
 Модел уговора; 

 
3. ПАРТИЈЕ  
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  

 
„Измена понуде за јавну набавку услуга  – Услуге социјалне заштите ЈН бр. 24/-2018 - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуге социјалне заштите ЈН бр. 24/-2018- 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Услуге социјалне заштите ЈН бр. 8/-2018 - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга– Услуге социјалне заштите ЈН бр. 
24/-2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (Образац 1 ), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 
1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то 
податке о:  

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова . 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15)], у року не 
дужем од  45  дана од дана  доспевања рачуна   након пружене услуге.  Плаћање се врши 
уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
 
 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се 
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену су урачунати сви трошкови реализације услуга 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 
 
 
 
 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА – 
Нема  
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail dmirkovic@loznica.rs тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки 
и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.24/2018 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 
ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-
mail. dmirkovic@loznica.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за 
заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После 
доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 
пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број 
јавне набавкe]; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
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   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 
заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 
трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 
средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде 
о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 
ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија 
и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
 
 


