
 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

ГРАДСКА УПРАВА  

Број: 404-22/16-IX 

Дана:14.06.2016. године 

Трг Јована Сарића 1.  

К р а љ е в о 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

НАРУЧИЛАЦ: Градска управа града Краљева. 

Број јавне набавке:  ЈН  404-22/16-IX 

Предмет јавне набавке: Набавка услуге чишћења и одржавања хигијене приземља и првог спрата 

зграде Градске управе града Краљева за 2016. годину 

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности. 

Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки 09.06.2016. године. 
 

1) На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 

68/15) у поступку јавне набавке мале вредности, набавке услуге чишћења и одржавања хигијене 

приземља и првог спрата зграде Градске управе града Краљева за 2016. годину, Комисија за јавну 

набавку је ради прецизирања објављене Конкурсне документације, донела Одлуку да се МЕЊА део 

Конкурсне документације везано за начин извршења услуге која се набавља. Измена и допуна 

Конкурсне документације је на страни 8. у Прилогу 3-Упутство понуђачима како да сачине понуду, 

тачка 13-Захтеви од којих зависи прихватљивост понуде, подтачка В)-Начин извршења услуге став 2. 

тако што се после речи ,,својим извршиоцима (радном снагом)“ додају речи ,,од најмање четири 

извршиоца“ тако да став 2. сада гласи ,,Пружалац услуге је дужан да услугу чишћења организује и 

реализује тако што ће је вршити сваког радног дана и то искључиво у поподневним сатима у периоду 

после 15:00 часова са својим извршиоцима (радном снагом) од најмање четири извршиоца 

оспособљених за предметне послове у складу са позитивно правним прописима.“ и на страни 23. 

Конкурсне документације у Прилогу 7-Модел уговора, члан 4. став 1. и то тако што се у овом члану 

мења текст става 1. који сада гласи ,,Уговорне стране сагласно уговарају да ће Пружалац услуге 

уговорену услугу чишћења и одржавања приземља и првог спрата зграде Градске управе града 

Краљева вршити сваког радног дана и то искључиво у поподневним сатима у периоду после 15 

(петнаест) часова, са најмање 4 (четири) извршиоца обучених за обављање уговорене услуге, сагласно 

техничкој спецификацији и писаним упутством Наручиоца о начину извршења уговорене услуге.“  

Ова Измена и допуна конкурсне документациоје врши се ради потпуног прецизирања конкурсне 

документације у овом делу, уз истовремено МЕЊАЊЕ у објављеној конкурсној документацији 

стране 8. страном 8А, као и стране 23 страном 23А, а све остало остаје исто.  
 

          2) Истовремено Наручилац ОБАВЕШТАВА сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да 

се рок за подношење понуда ПРОДУЖАВА за још 4 (четири) дана, сагласно члану 63. став 5. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), тако да je крајњи рок за 

подношење понуда закључно до уторка 21.06.2016. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је истог 

дана у 11
30 

часова.   
 

          3) Ова измена Конкурсне документације је саставни део основне Конкурсне документације јавне 

набавке број ЈН 404-22/16-IX објављене на Порталу јавних набавки дана 09.06.2016. године. 

                                                                                                           

  КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 



 

 

 

(трошкови материјала за чишћење, трошкови радне снаге, трошкови превоза материјала на адресу 

наручиоца, трошкови осигурања, трошкови прибављања средстава финансијског обезбеђења, 

административни трошкови и сл.) које Понуђач има у вези вршења услуге предметне јавне набавке. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона о јавним набавкама. 
 

Б) УСЛОВИ  И РОК ПЛАЋАЊА 

Плаћање је динарско на пословни рачун изабраног понуђача, сукцесивно након пријема сваке 

појединачне неспорне, исправне и оверене фактуре – рачуна о извршењу услуге. 

Рок за плћање не сме бити краћи од 8. дана, нити дужи од 45. дана од дана пријема неспорне, исправне и 

оверене фактуре – рачуна о извршеној услузи-сагласно Закону о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама.  

Понуда која садржи краћи рок од 8. дана или дужи од 45. дана сматраће се неприхватљивом и неће се 

разматрати. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс и понуда која буде садржала авансно плаћање сматраће се 

неприхватљивом. 
 

В) НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 

Пружалац услуге ће пре почетка извршења услуге од овлашћеног лица наручиоца добити писана 

упутства са таксативним навођењем начина извршења услуге чишћења, којих ће се морати придржавати 

приликом извршења ове услуге. Са начином рада и овим упуствима биће обавештени и сви запослени који раде 

у канцеларијама у којима ће се вршити чишћење.  

Пружалац услуге је дужан да услугу чишћења организује и реализује тако што ће је вршити сваког 

радног дана и то искључиво у поподневним сатима у периоду после 15:00 часова са својим извршиоцима 

(радном снагом) од најмање четири оспособљених за предметне послове у складу са позитивно правним 

прописима.  

У случају хитних интервенција пружалац услуге је дужан да се одазове на позив најкасније у року од 1. 

(једног) сата од тренутка упућеног позива од стране овлашћеног лица наручиоца. 

Услуга чишћења и одржавања обухвата и обезбеђивање прибора, опреме, хемијских средстава и сав 

потрошни материјал за чишћење од стране пружаоца услуге. 

Пре преузимања чишћења и одржавања чистоће и хигијене приземља и првог спрата зграде Градске 

управе града Краљева пружалац услуге је дужан да изврши генерално чишћење простора. 
 

В) КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ 

Пружалац услуге чишћења је одговоран за квалитет пружања услуге чишћења и одржавања, а такође је у 

обавези да прихвати благовремену рекламацију Наручиоца.  

Наручилац може уколико је незадовољан квалитетом услуге чишћења и одржавања да захтева да се исто 

понови на терет Пружаоца услуге. 

 
Г) РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 
Рок за извршење ове услуге обухвата период од годину дана од дана закључивења овог Уговора, односно 

најкасније до спровођења јавне набавке ове услуге у буџетској 2017. години, а у зависности од тога који услов 

пре наступи. 
 

Д) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

Рок важења понуде је минимум 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде наручилац може да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рок важности понуде. Уколико понуђач прихвати захтев за продужење рока важења понуде не 

може мењати понуду. У случају да понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом и неће се разматрати. 
 

Ж) МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ  

 

Страна 8А/32 
 



 

 

ПРИЛОГ 7. МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА 
 

Закључен у Краљеву дана ____________ 2016. године између: 
 

1. Градске управе града Краљева, Трг Јована Сарића 1, Краљево, ПИБ 102675366, матични број 

07193806, коју заступа начелник Градске управе града Краљева Милош Петровић, дипл.правник  (у 

даљем тексту: Наручилац) с једне стране и 
 

2. ___________________________ из _____________________________(седиште, улица и број) 

ПИБ___________, матични број ____________, текући рачун______________________ 

код________________банке, кога заступа директор ______________________  (у даљем тексту: 

Пружалац услуга), с друге стране. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Услуга одржавања чистоће и хигијене приземља и првог спрата зграде 

Градске управе града Краљева за 2016. годину. 
 

         Уговорне стране сагласно уговарају следеће: 
 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, 

спровео поступак јавне набавке мале вредности, услуге одржавања чистоће и хигијене приземља и 

првог спрата зграде Градске управе града Краљева за 2016. годину, ЈН број 404-22/16-IX, у којем је 

понуда Пружаоца услуге број _________ од __________2016. године, изабрана као најповољнија. 
 

Члан 2. 

Пружалац услуге се обавезује да Наручиоцу пружи услугу на начин и у роковима како је 

Наручилац тражио у конкурсној документацији и изврши предмет набавке у свему према Техничкој 

спецификацији и прихваћеној понуди Пружаоца услуге број _______од __________ 2016. године, 

који чине саставни део овог уговора. 

Рок за извршење ове услуге обухвата период од годину дана од дана закључивења овог Уговора, 

односно најкасније до спровођења јавне набавке ове услуге у буџетској 2017. години, а у зависности 

од тога који услов пре наступи. 
 

Члан 3. 

          Укупна уговорена цена услуге одржавања чистоће и хигијене приземља и првог спрата зграде 

Градске управе града Краљева за 2016. годину износи: 

_______________динара без ПДВ-а (словима:____________________________________),  

односно  

_________ динара са ПДВ-ом (словима:_________________________________________). 

Уговорена цена из овог члана је фиксна и не подлеже променама.  
 

Члан 4. 

Уговорне стране сагласно уговарају да ће Пружалац услуге уговорену услугу чишћења и 

одржавања приземља и првог спрата зграде Градске управе града Краљева вршити сваког радног дана 

и то искључиво у поподневним сатима у периоду после 15 (петнаест) часова, са најмање 4 (четири) 

извршиоца обучених за обављање уговорене услуге, сагласно техничкој спецификацији и писаним 

упутством Наручиоца о начину извршења уговорене услуге. 

У случају хитних интервенција Пружалац услуге се обавезује да се одазове позиву, најкасније у 

року од 1. (једног) сата од тренутка упућеног позива од стране овлашћеног лица наручиоца. 
 

Страна 23А/32 


