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Назив наручиоца: Општина Власотинце – ПИБ 101608258; МБ 07179588 

Адреса:  Трг ослобођења број 12 – 16210 Власотинце  

Врста наручиоца: Орган државне управе – Локална самоуправа 

Предмет јавне набавка: Услуге – Ангажовање личних пратилаца за помоћ роди-
тељима деце и младих са сметњама и тешкоћама у 
развоју са пребивалиштем на територији општине 
Власотинце 

Врста поступка: Јавна набавка мале врености 

Број одлуке: 404-27/2019 од 07.05.2019. године 

Место и датум 
објављивања позива за 
подношење понуда: 

Портал управе јавних набавки и сајт општине,  
10. 05. 2019.  године 

Датум 23. 05. 2019. године 

 

Председник општине Власотинце, на основу члана 108. Закона о јавним набавкама 

(даље: Закон), члана 44. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 66. Статута Општине Власотинце 

(„Службени гласник града Лесковца“, бр. 6/2019), доноси, 

  

 О  Д  Л  У  К  У  

О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности, услуге  

– Ангажовање личних пратилаца за помоћ роди-тељима деце и младих са сметњама и 

тешкоћама у развоју са пребивалиштем на територији општине Власотинце. 
 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачима: 

 

Група понуђача: 
Хуманитарна организације „Дечје срце“ Београд, Цара Николаја II 61А; 

Удружење грађана „Центар за едукацију  ОСМЕХ“ Власотинце, Немањина 40, чија је 

понуда, број 10/19 од 17.05.2019. године, код наручиоца заведена под бројем: 04-133/2019 

од 20. 05. 2019. године, благовремена, одговарајућа, прихватљива и најповољнија. 

 

Усваја се Извештај о стручној оцени понуда број: 404-27/2019-2 од 22.05.2019. године.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

1. Наручилац је дана 07.05.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 

мале вредности, услуге – Ангажовање личних пратилаца за помоћ роди-тељима деце и младих 

са сметњама и тешкоћама у развоју са пребивалиштем на територији општине Власотинце. 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страници 

наручиоца дана 10.05.2019.године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ 
01 Бр. 404-27/2019-3 
Датум: 23. 05. 2019. 
ВЛАСОТИНЦЕ 
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Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда од 

20.05.2019. године, приступило се стручној оцени понуда и сачињен је Извештај о стручној 

оцени понуда број: 404-27/2019-2 од 22.05.2019. године који је наручилац усвојио. 

1. Предмет јавне набавке су услуге – Ангажовање личних пратилаца за помоћ роди-тељима деце 

и младих са сметњама и тешкоћама у развоју са пребивалиштем на територији општине 

Власотинце  

Назив и ознака из ОРН:   

85312120-6 Дневне услуге у заједници за особе са инвалидитетом и младе особе. 

2. Јавна набавка услуга спроводи се на основу Уговора о суфинансирању мера популационе 

политике лединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2019. години број 403-83/19 

(наш број) од 16 априла 2019. године и 063 Број 401-00-138/3/-2019-01 (број Кабинет 

министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику) од 16 априла 

2019. године. Уговорне стране су Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију 

и популациону политику и Општине Власотинце. 

3. Финансијска средства за предметну јавну набавку обезбеђена у буџету општине 
Власотинце Одлуком о буџету општине Власотинце за 2019. 01 број 06-9-1/2019. од 
22.02.2019. године („Службени гласник града Лесковца“, број 6/19), а на основу Уговора о 
суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици 
Србији у 2019. години број 403-83/19 (наш број) од 16 априла 2019. године и 063 Број 401-00-
138/3/-2019-01 (број Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и 
популациону политику) од 16 априла 2019. године.. Уговорне стране су Кабинет министра без 
портфеља задуженог за демографију и популациону политику и Општине Власотинце. 

4. Процењена вредност предметне јавне набавке износи: 2.200.000,00  

5. Основни подаци о понуђачима: Укупан број понуда је 1 (један). 

Р. 

бр.  

Број под којим је 

понуда заведена  

Назив и седиште понуђача 

/шифра понуђача  

Датум 

пријема  

Час 

пријема  

1.  04-133 

Група понуђача: 

Хуманитарна организације „Дечје срце“ 

Београд, Цара Николаја II 61А; 

Удружење грађана „Центар за едукацију  

ОСМЕХ“ Власотинце, Немањина 40 

20.05.2019. 11:42 

 

Понуде појединачно: 

 

 

Р. Б.  

Број под 

којим је 

понуда 

заведена  

 

Назив и седиште понуђача/шифра понуђача  

 

Датум 

пријема  

 

Час 

пријема  

1.  04-133 

Група понуђача: 

Хуманитарна организације „Дечје срце“ 

Београд, Цара Николаја II 61А; 

Удружење грађана „Центар за едукацију  

ОСМЕХ“ Власотинце, Немањина 40 

20.05.2019. 11:42 

Понуда поднета: као заједничка 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а: 2.198.400,00 динара 

Рок важења понуде: 90 дана 

 

6. Уочени недостаци у понудама су наведени за сваку понуду појединачно:  Нема 

7. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: Нема 

8. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на 

који је утврђена та цена: није било понуда са неуобичајено ниском ценом. 
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9. Ако је поднета само једна понуда, мишљење комисије о разлозима који су узроковали 

подношење једне понуде и предлог мера које треба предузети да се у наредним поступцима 

обезбеди конкуренција у поступку: непознати разлози. 

 

10. Ако су све понуде неодговарајуће или неприхватљиве мишљење комисије о разлозима 

који су узроковали подношење таквих понуда и опис начина на који је одређена процењена 

вредност: нема неодговарајућих или неприхватљивих понуда. 

 

11. Критеријум за доделу уговора: Примена критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 

 

Редни број 

на ранг 

листи 

Назив понуђача 

 

Понуђена цена  

у дин. без ПДВ 

 

 

1. 

Група понуђача: 

Хуманитарна организације „Дечје срце“ Београд, Цара 

Николаја II 61А; 

Удружење грађана „Центар за едукацију  ОСМЕХ“ 

Власотинце, Немањина 40 

2.198.400,00 

 

 

14. Понуђач коме се додељјује уговор:  

 

Назив/име понуђача 

Понуђена цена у 

динарима без 

ПДВ-а 
Група понуђача: 

Хуманитарна организације „Дечје срце“ Београд, Цара Николаја II 61А; 

Удружење грађана „Центар за едукацију  ОСМЕХ“ Власотинце, Немањина 40 
2.198.400,00 

 

15. Подизвођач: Нема. 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Ниједан од понуђача (заинтересованих лица) није уложио захтев за заштиту законитости 

којом се оспорава садржај конкурсне документације у року од 5 дана пре истека рока за 

подношење понуда и ако су им били познати разлози за његово подношење  члана 149. ст. 3. и 

ст. 10. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015). 

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана 

објављивања на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се 

истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки,. 

Доставити: ПОТПИС ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

-На Порталу јавних набавки и сајту општине 

Зоран Тодоровић 

 

____________________________ 

 


