
                                                          УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА  

  

1. Наручилац услуга:Општина Власотинце, (у даљем тексту: Локална самоуправа), 

коју заступа Председник општине Зоран Тодоровић, с једне стране  

и 

2. Пружалац услуга: Центар за социјални рад за општине Власотинце и Црна 

Травa, Ој Центар за децу и омладину- Међуопштински центар за пружање 

услуга социјалне заштите, из Власотинца, кога заступа  директор Момчило 

Игњатовић (у даљем тексту: Пружалац услуге) Матични брпј: 07285523, ПИБ 

100921669, с друге стране, 

 

дана 27.08.2014. године закључују  

УГОВОР 

о пружању услуге „Помоћ у кући за децу и младе са сметтњама у развоју“ 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Уговорни однос између Општине Власотинце и Пружаоца услуге, има за циљ наставак 

услуге „Помоћ у кући за децу и младе са сметтњама у развоју“. 

Да је наручилац услуга– услуге „Помоћ у кући за децу и младе са сметтњама у развоју“ 

у Власптинцу, према Спецификацији и техничким карактеристикама набавке-прпграм 

услуга, на пснпву Закпна п јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 124/2012), и јавнпг ппзива за набавку дпбра кпји је заједнп са кпнкурснпм 

дпкументацијпм, ппстављен на Ппртал јавних набавки и на сајту ппштине 

www.vlasotince.rs дана 12.08.2014. гпдине,  спрпвеп ппступак јавне набавке мале 

вреднпсти пп Одлуци брпј: 404-50/2014 пд  06.08.2014. гпдине. 

Да је ппнуђач дана  20.08.2014. гпдине личнп (начин ппднпшеоа ппнуде) ппднеп свпју 

ппнуду брпј  9-55-45/14-1, пд 19.08.2014. гпдине, кпја се налази у прилпгу Угпвпра и 

саставни је деп пвпг Угпвпра; 

 

http://www.vlasotince.rs/


Да ппнуда ппнуђача пдгпвара Спецификацији набавке услуге из Кпнкурсне 

дпкументације, кпји се налази у прилпгу Угпвпра и саставни је деп пвпг Угпвпра; 

Да је наручилац услуга у складу са Закпнпм п јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 124/2012), ппнудпм ппнуђача и Одлукпм п дпдели угпвпра п 

јавнпј набавци 04-50-6/2014 пд  22.08. 2014.  гпдине, изабрап дпбављача - кап ппнуђача 

прихватљиве ппнуде кпме ће дпделити угпвпр.   

 

II – ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 

Општина Власотинце и Пружалац услуге ступају у уговорни однос, ради финансирања 

и пружања услуге „Помоћ у кући за децу и младе са сметтњама у развоју“ на подручју 

општине Власотинце, што начелно има за циљ да унапреди услуге социјалне заштите у 

локалној заједници.  

III – ФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УСЛУГЕ 

Члан 3. 

Општина Власотинце се обавезује да финансира реализацију услуге из члана 2. овог 

Уговора, на начин утврђен овим Уговором.  

Пружалац услуге прихвата обавезу да реализује услугу из члана 2. Уговора, на начин 

утврђен понудом брпј  9-551-45/14-1, пд 19.08.2014 гпдине, предложеним Програмом 

услуге и овим Уговором чији је саставни део Програм услуге и понуда.  

Члан 4. 

Општина Власотинце ће реализацију услуге финансирати из средстава буџета Општине 

Власотинце за 2014. годину са позиције 128,економска класификација 423-учешће 

општине у финансирању пројекта у области социјалне заштите. 

Члан 5. 

Трајање финансирања по овом Уговору утврђује се на период до 31.12.2014. године.  

Члан 6. 

Износ новчаних средстава за финансирање услуге која ће бити трансферисана 

Пружаоцу услуге је 444.954,24 динара.,без Пдва-а, или 556.192,80 са ПДВ-ом. 

                                                                       Члан 7. 

Уговорне стране констатују да ће се новчана средства из члана 6. Уговора бити 

трансферисана на рачун Пружаоца услуге број 840-896761-43 код банке Управа за 

трезор на основу захтева за трансфер средстава са пратећом документацијом. 



IV – ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА 

Члан 8. 

Пружалац услуге је обавезан да се у току пружања услуге придржава инструкција 

Одељења за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности Општинске управе 

Општине Власотинце, односно других овлашћених лица и институција.  

Члан 9. 

Пружалац услуге је дужан да овлашћеним лицима 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.  

Члан 10. 

Пружалац услуге је дужан да Одељењу за привреду, буџет, трезор и друштвене 

делатности Општинске управе Општине Власотинце доставља месечне извештаје о 

пружању услуге у писменој форми уз захтев за трансфер средстава са пратећом 

документацијом.  

 

Члан 11. 

Општина Власотинце се обавезује да Пружаоцу услуге по уредно поднетим захтевима и 

достављеним извештајима трансферише новчана средства у складу са овим уговором. 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да ће приликом реализације уговора мониторинг и 

евалуација представљати процедуру која ће се примењивати ради процењивања 

успешности и ефикасности услуге.  

Члан 13. 

Уговорне стране као могући метод мониторинга и евалуације, утврђују систем 

паралелног мониторинга и евалуације, који се састоји од контрола и анализа које врши 

Локална самоуправа, овлашћена организација или надлежна институција.  

Приликом контрола, анализа, мониторинга и евалуације могу бити укључени и крајњи 

корисници услуге. 

 

 

 



V – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 

Уговорни однос по овом Уговору почиње од 01.09.2014. и престаје по самом Уговору 

закључно са 31.12.2014.године. 

Члан 15. 

Уговорне стране констатују да ће за време трајања овог уговорног односа, своје 

пословање с циљем реализације Уговора у потпуности усагласити са свим односним 

прописима и стандардима.  

Члан 16. 

У случају спора по овом Уговору, уговорне стране ће најпре покушати да спор реше 

мирним путем уз коришћење одговарајуће методе за бесконфликтно решење спорова 

(нпр. медијација), а уколико то није могуће одлучиваће стварно надлежни суд.  

 

 

Члан 17. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примека, од којих свакој уговорној 

страни припадају по 2 (два) примерка.  

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

 

ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ                ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ 

________________________        ______________________ 

 


