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ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БРОЈ 1 У ВЕЗИ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ 52/2019  

 

 

На страни 9/60 у делу који гласи: 

 

Специфични услови и напомене у вези са набавком: 

Свака понуда са јединичном ценом изнад 303,00 динара без ПДВ-а по радном сату за пружену 

услугу обезбеђења сматраће се неприхватљивом. Јединична цена услуге подразумева 

испуњавање услова према приложеним техничким и општим условима пружање услуге 

обезбеђења (у складу са Законом о приватном обезбеђењу „Службени гласник РС“ бр. 

104/2013, 42/2015 и 87/2018).  

Процењена вредност јавне набавке бр. 52 услуга – Услуге чувања објеката Друштва износи  

95.000.000,00 РСД без ПДВ-а. 

Уговор о пружању услуга  између наручиоца и пружаоца Услуге чувања објеката Друштва ће 

се се закључити на износ процењенe вредности јавне набавке без ПДВ-а. 

Стварно извршена Услуга чувања објеката Друштва по радном сату путем закљученог 

уговора по предметној јавној набавци може бити већа или мања од предвиђених датих 

количина у радним сатима, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност 

не смеју прећи укупан износ процењенe вредности јавне набавке за цео период важења 

уговора. 

 

мења се и дат је у прилогу: 
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Специфични услови и напомене у вези са набавком: 

Свака понуда са јединичном ценом изнад 404,99 динара без ПДВ-а по радном сату за пружену 

услугу обезбеђења сматраће се неприхватљивом. Јединична цена услуге подразумева 

испуњавање услова према приложеним техничким и општим условима пружање услуге 

обезбеђења (у складу са Законом о приватном обезбеђењу „Службени гласник РС“ бр. 

104/2013, 42/2015 и 87/2018).  

У јединичну цену услуге по радном сату за пружену услугу обезбеђења неопходно је 

урачунати да Пружаоц услуге, услугу обезбеђења обавља својом опремом и средствима. 

Јединична цена услуге подразумева испуњавање услова према приложеним техничким и 

општим условима пружање услуге обезбеђења (у складу са Законом о приватном обезбеђењу 

„Службени гласник РС“ бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018).  

У цену су урачунати сви могући трошкови које Пружалац има у реализацији предметне јавне 

набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца. 

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати (повећавати) у току реализације овог уговора.     

Цена радног сата је фиксна и обухвата све режиме рада (дневни рад, ноћни рад, рад викендом 

и празницима). 

У складу са чланом 115. ЗЈН, Наручилац може дозволити промену цена. 

Промена цена може бити одобрена само у случају да је условљена објективним околностима 

које утичу на целокупно тржиште предметних услуга, тј. на све потенцијалне Пружаоце 

услуга, о чему страна која захтева промену цена мора другој уговорној страни да достави 

валидан доказ.  

Након закључења уговора Наручилац у складу са Законом дозвољава, уз своју сагласност, 

промену цене ако је изражена у динарима, из објективних разлога, уколико дође до повећања 

минималне цене рада у Републици Србији (на основу одлуке Социјално-економског савета 

Републике Србије, односно Владе Републике Србије, а  на основу   званично објављених 

података у „Службеном гласнику Републике Србије“). 

Корекција цене се врши за онолико процената за колико је дошло до раста минималне цене 

рада. 

Процењена вредност јавне набавке бр. 52 услуга – Услуге чувања објеката Друштва износи  

95.000.000,00 РСД без ПДВ-а. 

Уговор о пружању услуга  између наручиоца и пружаоца Услуге чувања објеката Друштва ће 

се се закључити на износ процењенe вредности јавне набавке без ПДВ-а. 

Стварно извршена Услуга чувања објеката Друштва по радном сату путем закљученог 

уговора по предметној јавној набавци може бити већа или мања од предвиђених датих 

количина у радним сатима, уз ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност 

не смеју прећи укупан износ процењенe вредности јавне набавке за цео период важења 

уговора. 

3.2. Рок извршења услуге 
Период вршења услуге је до финансијске реализације уговора.  

3.3. Место извршења услуге 

Услуге ће се вршити на локацијама из табела које се налазе у спецификацији. 
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