
 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

ГРАДСКА УПРАВА  

Број: 404-22/16-IX 

Дана:16.06.2016. 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. Измена и 

допуна Конкурсне документације је на страни 27. у Прилогу 8- Образац структуре цене са упутством како да 

се попуни тачка Б)-ВАНРЕДНО ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ на страни 27 у колони Опис услуге у тачки 1. 

тако што се после речи ,, Обострано брисање прозора- стакла са рамом“ додају речи ,,12 пута годишње“ тако 

да тачка 1. сада гласи ,,Обострано брисање прозора-стакла са рамом 12 пута годишње“, у тачки 2. тако што се 

после речи ,, Брисање и чишћење венецијанера“ додају речи ,,12 пута годишње“ тако да тачка 2. сада гласи ,, 

Брисање и чишћење венецијанера 12 пута годишње“, у тачки 3. тако што се после речи ,,Прање, сушење и 

пеглање завеса“ додају речи ,,4 пута годишње“ тако да тачка 3. сада гласи ,, Прање, сушење и пеглање завеса 4 

пута годишње“,  у тачки 4. тако што се после речи ,, Дубинско кирби прање и сушење столица у салама и  

канцеларијама“ додају речи ,,1 годишње“ тако да тачка 4. сада гласи ,, Дубинско кирби прање и сушење 

тепиха 1 годишње“, у тачки 5. тако што се после речи ,, Дубинско кирби прање и сушење тепиха“ додају речи 

,,2 пута годишње“ тако да тачка 5. сада гласи ,, Дубинско кирби прање и сушење тепиха 2 пута годишње“, и у 

тачки 7. тако што се после речи ,, Чишћење и одржавање алуминијумских стубова до нивоа првог спрата.“ 

додају речи ,,2 пута годишње“ тако да тачка 7. сада гласи ,, Чишћење и одржавање алуминијумских стубова до 

нивоа првог спрата 2 пута годишње“ и на страни 28. ,,Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава 

према следећем упутству:“ тако што се после речи  ,,У колону УКУПНА-ЦЕНА-БЕЗ ПДВ-а понуђач уписује 

вредност услуге без ПДВ-а, за дате количине“ додају речи ,,а за тачку Б и цену помножену са датим бројем“ 

тако да сада гласи: У колону УКУПНА-ЦЕНА-БЕЗ ПДВ-а понуђач уписује вредност услуге без ПДВ-а, за дате 

количине, а за тачку Б и цену помножену са датим бројем и тако што се после речи  ,,У колону УКУПНА-

ЦЕНА-СА ПДВ-ом понуђач уписује вредност услуге са ПДВ-ом, за дате количине“ додају речи ,,а за тачку Б и 

цену помножену са датим бројем“ тако да сада гласи: У колону УКУПНА-ЦЕНА-СА ПДВ-ом понуђач уписује 

вредност услуге са ПДВ-ом, за дате количине, а за тачку Б и цену помножену са датим бројем. 

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

документације у овом делу, уз истовремено МЕЊАЊЕ у објављеној конкурсној документацији стране 27. 

страном 27А, као и стране 28 страном 28А, а све остало остаје исто.  
 

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

за подношење понуда ПРОДУЖАВА, 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 среде 

22.06.2016. 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 



 

 

А ПРИПАДАЈУЋИ ПДВ   

А УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом   

 

Б) ВАНРЕДНО ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

Р.Бр. Опис услуге Ј.М. Кол. 

Jин. 

цена 

без 

ПДВ-а 

Jедини

чна 

цена са 

ПДВ-

ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1. 

Обострано брисање 

прозора- стакла са 

рамом-12 пута 

годишње  

1.800   м
2
   х12= х12=  

2. 

Брисање и чишћење 

венецијанера-12 пута 

годишње 

700   м
2
   х12= х12=  

3. 

Прање, сушење и 

пеглање завеса-4 пута 

годишње 

400   м
2
   Х4= Х4=  

4. 

 

Дубинско кирби 

прање и сушење 

столица у салама и  

канцеларијама-1 

годишње 

650  ком.   х1= х1=  

5. 

Дубинско кирби 

прање и сушење 

тепиха-2 пута 

годишње 

300   м
2
   х2= х2=  

6. 

Генерално брисање и 

чишћење  мермерних 

подова- машински са 

заштитом-2 пута 

годишње. 

600   м
2
   х2= х2=  

7. 

Чишћење и 

одржавање 

алуминијумских 

стубова до нивоа 

првог спрата-2 пута 

годишње. 

21 ком.   х2= х2=  

   Б УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а   

   Б ПРИПАДАЈУЋИ ПДВ   

Б УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом   

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

А РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ   

Б ВАНРЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ  

Страна 27А/32 



 

 

УКУПНA ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ без ПДВ-а:  

ПРИПАДАЈУЋИ ПДВ  
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ са ПДВ-ом: 
 

 

 

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству:  

• У колону ЈЕДНИЧНА ЦЕНА-БЕЗ ПДВ-А понуђач уписује цену услуге без ПДВ-а, исказану у 

динарима по наведеној јединици мере. 

• У колону ЈЕДНИЧНА ЦЕНА-СА ПДВ-ом понуђач уписује цену услуге са ПДВ-ом, исказану у 

динарима по наведеној јединици мере. 

• У колону УКУПНА-ЦЕНА-БЕЗ ПДВ-а понуђач уписује вредност услуге без ПДВ-а, за дате 

количине, а за тачку Б и цену помножену са датим бројем. 

• У колону УКУПНА-ЦЕНА-СА ПДВ-ом понуђач уписује вредност услуге са ПДВ-ом, за дате 

количине, а за тачку Б и цену помножену са датим бројем. 

• У делу ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА уписује се укупна вредност наведене услуге, чијим 

сабирањем се долази до укупне вредности понуде без ПДВ-а. Након обрачуна ПДВ-а, у 

последњем реду рекапитулације уписује се укупна вредност понуде са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

 

 

      ДАТУМ:                                                ПОТПИС понуђача:  

         

    ________________              М.П.                             _____________________ 

       

          

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страна 28А/32 


