
 

 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД КРАЉЕВО  

ГРАДСКА УПРАВА  

Број: 404-22/16-IX 

Дана:20.06.2016. 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 потпуног прецизирања објављене Конкурсне документације, донела Одлуку да се 

МЕЊА део Конкурсне документације, на страни 26. у Прилогу 8-Образац структуре цене са упутством 

како да се попуни, тачка А)-РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ, на страни 26 у колони ,,Опис 

услуге“ у тачкама 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. на крају Описа преметне услуге Редовног 

чишћења и одржавања додају речи ,,РАДНИМ ДАНОМ“,а у тачки А УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 

додаје реч ГОДИШЊА тако да тачка ,,А“ сада гласи ,,УКУПНА ГОДИШЊА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а“, и 

добија се тако што се укупна цена без и са ПДВ-ом множи са ,,х244“ радних дана годишње.  

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

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

стране 26. страном 26А, 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 четвртка 23.06.2016. године до 11
00 

часова. Отварање понуда је истог дана у 11
30 

часова.   

 

          3) Ова измена и допиуна Конкурсне документације саставни је део основне Конкурсне 

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

године, као и објављених на Порталу јавних набавки дана 14.06.2016. године и дана 16.06.2016. године. 

                                                                                                           

  

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

А) РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ  

Р.Бр. Опис услуге Ј.М. Кол. 

Jед. 

цена 

без 

ПДВ-а 

Jед. 

цена 

са 

ПДВ-

ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Брисање и чишћење 

степеништа-подест + газишта- 

радним даном 

60  ком.     

2. 

Брисање и чишћење 

мермерних подова-ручно- 

радним даном 

600  м2     

3. 
Брисање и чишћење подова - 

ламинат- радним даном 
310  м2     

4. 
Брисање и чишћење подова - 

паркет- радним даном 
740  м2     

5. 

Брисање и чишћење зидних и 

подних плочица или подова 

од бетона- радним даном 

850  м2     

6. 

Брисање и чишћење столова- 

канцеларијских и кабинетских, 

пражњење корпи и изношење 

отпада до контејнера- радним 

даном 

105  ком.     

7. 

Брисање и чишћење столица 

у канцеларијама- радним 

даном 

250  ком.     

8. 
Усисавање тепиха- радним 

даном 
300  м2     

9. 
Брисање и чишћење ормана - 

двокрилних- радним даном 
125  ком.     

10. 
Брисање и чишћење врата са 

штоком- радним даном 
90  ком.     

11. 

Брисање и чишћење 

монитора, тастатура 

телефона, факса и штампача- 

радним даном 

30  ком.     

12. 
Брисање и чишћење ВЦ 

водокотлића-радним даном 
20  ком.     

13. 

Брисање и чишћење ВЦ 

огледала и лавабоа, 

пражњење корпи и изношење 

отпада до контејнера- радним 

даном 

11  ком.     

14. 
Брисање и чишћење ВЦ 

шоља- радним даном 
20  ком.     

А УКУПНА(ГОДИШЊА) ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
_______х244=

___________ 

______х244=

___________ 

 

Страна 26А-32 


