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11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 

 

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА 

11000 Београд, Немањина бр.6 

Телефон: +381 11 3611 237 

ЖАТ: 423  

e-mail: nabavke.infra@srbrail.rs 

Број: 24/2019 - 3396  

Датум: 11. 10. 2019. год. 
 

 

ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БРОЈ 1 У ВЕЗИ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ 53/2019  

 

 

На страни 13/60 у делу који гласи: 

 

Специфичности и напомене у вези са набавком 

 

Свака понуда са јединичном ценом изнад 100,00 дин/m² без ПДВ-а на месечном нивоу 

сматраће се неприхватљивом. У јединичну цену услуге по m² на месечном нивоу неопходно је 

урачунати да Пружаоц услуге, услугу чишћења обавља својом опремом и средствима. 
Процењена вредност јавне набавке бр. 53/2019 Услуга чишћења пословног простора износи  

54.300.000,00 РСД без ПДВ-а. 
Уговор о пружању услуга  између наручиоца и пружаоца Услуге чишћења пословног простора ће се се 

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

Стварно извршена Услуга чишћења пословног простора у m
2
 путем закљученог уговора по 

предметној јавној набавци може бити већа или мања од предвиђених датих количина у m
2
, уз 

ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ 

процењенe вредности јавне набавке за цео период важења уговора. 
У табелама је дат минималан број извршилаца, по објектима и њихово временско ангажовање радним данима. 

 

мења се и дат је у прилогу: 
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 Цену услуге чишћења са потрошним материјалом, понуђачи исказују по метру 

квадратном на месечном нивоу. 

 Понуђач је дужан да обезбеди број извршилаца за извршење предметне услуге у складу 

са бројем извршилаца наведених у понуди који не може бити мањи од минималног 

захтеваног броја извршилаца. Наручилац задржава право да од понуђача захтева 

ангажовање већег броја извршилаца ако је то потребно. Ангажовањем већег броја 

извршилаца не може се повећати укупна уговорена вредност уговора. 

 За праћење извршења уговора Наручилац ће на свакој локацији одредити одговорно 

лице; 

 Изабрани понуђач је дужан да по потписивању уговора достави списак извршилаца који 

ће бити ангажовани. Наручилац ће водити евиденцију времена ангажовања кроз карнет 

листе и свако одступање у односу на прописано време сматраће се повредом уговорних 

обавеза;  

   Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у објекте где ће се вршити услуга               

чишћења. Контакт: Сектор за набавке и централна стоваришта, Београд, ул. Немањина  

бр. 6, е-mail: nabavke.infra@srbrail.rs радним данима од 8:00-16:00 часова.  

 

По добијеном захтеву, заинтересованим понуђачима у року од 48 часова омогућиће се 

разгледање објеката. Разгледање се може  извршити у времену од 9-15 часова сваког 

радног дана . 

 

Специфичности и напомене у вези са набавком: 

 

У јединичну цену услуге по m² на месечном нивоу неопходно је урачунати да Пружаоц 

услуге, услугу чишћења обавља својом опремом и средствима. 

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

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. 53/2019 Услуга чишћења пословног простора износи  

54.300.000,00 РСД без ПДВ-а. 

Уговор о пружању услуга  између наручиоца и пружаоца Услуге чишћења пословног 

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

Стварно извршена Услуга чишћења пословног простора у m
2
 путем закљученог уговора по 

предметној јавној набавци може бити већа или мања од предвиђених датих количина у m
2
, уз 

ограничење да укупна плаћања без пореза на додату вредност не смеју прећи укупан износ 

процењенe вредности јавне набавке за цео период важења уговора. 

У табелама је дат минималан број извршилаца, по објектима и њихово временско ангажовање 

радним данима. 

 

12 од 60 
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На страни 34/60 који гласи: 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност додатних 

услова понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

5. 

Да располаже неопходним финансијским капацитетом за ову јавну набавку. 

Под неопходним финансијским капацитетом Наручилац подразумева: 

- Да је понуђач у претходне три године (2016. 2017. и 2018. год.) имао 

приход у износу од: 110.000.000,00 динара. 

- Да у 2018 години није пословао са губитком 

- Да понуђач није био у блокади у претходне две (2) године од дана 

објављивања Позива за подношење понуда. 

 

Доказ:  

-  Изјава о неопходном финансијском капацитету; 

- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне 

регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица 

и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха и показатеље за 

оцену бонитета за 2016. 2017 и 2018. годину. 

- Потврда о ликвидности издата након објављивања позива за подношење понуда 

издата од Народне банке Србије.  

НАПОМЕНА:  
Понуђач није у обавези да доставља ове доказе уколико су подаци јавно доступни на 

интернет – страници Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије. 

6. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну набавку. 

Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева: 

- Да је понуђач у претходне три године (2016. 2017. и 2018. год.) пружио 

услуге које су предмет јавне набавке  у збирном износу од 100.000.000,00 

динара без ПДВ-а. 

- Да понуђач поседује сертификат о усаглашености пословања са 

одговарајућим стандардима и то: Стандард ISO 9001:2008 (Систем 

менаџмента квалитетом) или други домаћи или међународно признати 

стандарди из области услуге чишћења и одржавања хигијене. 

- Да је понуђач осигуран од последица несрећног случаја за запослене; 

Доказ: 

- Изјава о неопходном пословном капацитету, са потврдама референтних купаца или 

копија уговора; 

- Копија сертификата; 

- Копија важеће полисе осигурања од последица несрећног случаја за запослене; 

  

 

мења се и дат је у прилогу: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност додатних 

услова понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

5. 

Да располаже неопходним финансијским капацитетом за ову јавну набавку. 

Под неопходним финансијским капацитетом Наручилац подразумева: 

- Да је понуђач у претходне три године (2016. 2017. и 2018. год.) имао 

приход у износу од: 110.000.000,00 динара. 

- Да у 2018 години није пословао са губитком 

- Да понуђач није био у блокади у претходне две (2) године од дана 

објављивања Позива за подношење понуда. 

Доказ:  

-  Изјава о неопходном финансијском капацитету; 

- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне 

регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица 

и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха и показатеље за 

оцену бонитета за 2016. 2017 и 2018. годину. 

- Потврда о ликвидности издата након објављивања позива за подношење понуда 

издата од Народне банке Србије.  

НАПОМЕНА:  
Понуђач није у обавези да доставља ове доказе уколико су подаци јавно доступни на 

интернет – страници Агенције за привредне регистре и Народне банке Србије. 

6. 

Да располаже неопходним пословним капацитетом за ову јавну набавку. 

Под неопходним пословним капацитетом Наручилац подразумева: 

- Да је понуђач у претходне три године (2016. 2017. и 2018. год.) пружио 

услуге које су предмет јавне набавке  у збирном износу од 100.000.000,00 

динара без ПДВ-а. 

- Да понуђач поседује сертификат о усаглашености пословања са 

одговарајућим стандардима и то: Стандард ISO 9001:2008 (Систем 

менаџмента квалитетом), ISO 14001:2004 (Систем менаџмента заштитом 

животне средине) и OHSAS 18001:2008 (Систем управљања заштитом 

здравља и безбедности на раду) или други домаћи или међународно 

признати стандарди из области услуге чишћења и одржавања хигијене, 

као и потврду акредитационог тела државе издаваоца сертификата о 

обиму акредитације сертификационог тела из које се јасно може видети 

да је исто признато као акредитовано у својој држави. 

- Да је понуђач осигуран за штету из делатности која је причињена трећим 

лицима са минималним покрићем од 25.000.000,00 динара по једном 

осигураном случају; 

- Да је понуђач осигуран од последица несрећног случаја за запослене; 

Доказ: 

- Изјава о неопходном пословном капацитету, са потврдама референтних купаца или 

копија уговора; 

- Копија сертификата са потврдом акредитационог тела; 

- Копија важеће полисе осигурања за штету причињену трећим лицима по једном 

осигураном случају; 

- Копија важеће полисе осигурања од последица несрећног случаја за запослене; 

 

16 од 60 



 

 

 

 

На страни 17/60 у делу који гласи: 

 

8. 

Да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку. 

 

Под неопходним техничким капацитетом Наручилац подразумева: 

- Да понуђач располаже са минимум 3 (три) возила у својини или закупу. 

Доказ:  
-Изјава и неопходном техничком капацитету и одштампан документ читача саобраћајних дозвола 

у прилогу. 

-Уколико Понуђач изнајмљује возила, или су возила купљена на лизинг доставља и копију уговора 

о закупу или лизингу.  

-   Да понуђач располаже са минимум: 

- 50 (педесет) усисивача 

- 5 (пет) комбимат машина 

Доказ: Изјава о непходном техничком капацитету са основним подацима адреса, место, бр. тел.  

Доставити копије пописне листе основних средстава и инвентара са стањем на дан 31.12.2018. 

године са јасно назначеним позицијом на којој се налази предметна опрема - средство за рад 

(маркером или оловком означено), или фотокопију фактура по којима је набавка опреме 

извршена.  

За опрему која се користи по другом основу доставити уговор о закупу или слично.  

 

9. 

 

Да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку. 

 

Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева: 

 Да понуђач има минимум 50 (педесет)  радно  ангажованих, који су оспособљени за 

безбедан рад и за које је послодавац уредно извршио плаћање пореза  и доприноса, у складу 

са законским обавезама  

 Да понуђач има најмање 1 правно или физичко лице задужено за безбедност и здравље на 

раду, које поседује Уверење о положеном стручном испиту и практичној  оспособљености 

за обављање послова безбедности и здравља на раду или Лиценцу за обављање послова 

безбедности и здравља на раду у зависности да ли је у питању правно или физичко лице. 

 Да понуђач има 3 лица која су обучена за рад у близини или присуству напона 

Доказ:  

- Као доказ достављају се копије уговора о радном ангажовању, као и копије образаца 

пријаве код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије 

(копије важећих М образаца: М, М-3А, М-4, М4К, М-УН или М-УНК), из којих се види да су 

запослена (радно ангажована) лица пријављена на пензијско осигурање, Обрасци О6 у складу 

са Правилником о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду за сва лица. 

- копија Извода из ЕБП-ПУРС за свако наведено ангажовано лице (извод из појединачне пореске 

пријаве за порезе и доприносе по одбитку) за онај месец за који је послодавац у законској обавези 

да изврши плаћање пореза и доприноса  

-Уверење о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање послова 

безбедности и здравља на раду, а уколико је у питању правно лице доставити уговор којим је то 

лице ангажовано и лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

-Потврда од надлежне установе за лица обучена за рад у близини или присуству напона 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) 

Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  

 

мења се и дат је у прилогу: 

 

 

 



 

 

 

 

8. 

Да располаже неопходним техничким капацитетом за ову јавну набавку. 

 

Под неопходним техничким капацитетом Наручилац подразумева: 

- Да понуђач располаже са минимум 3 (три) возила у својини или закупу. 

Доказ:  
-Изјава и неопходном техничком капацитету и одштампан документ читача саобраћајних дозвола 

у прилогу. 

-Уколико Понуђач изнајмљује возила, или су возила купљена на лизинг доставља и копију уговора 

о закупу или лизингу.  

-   Да понуђач располаже са минимум: 

- 50 (педесет) усисивача 

- 5 (пет) комбимат машина 

- једну монтажно демонтажну скелу висине од најмање 7m са важећим атестом и 

атестираном опремом за рад на висини. 

Доказ: Изјава о непходном техничком капацитету са основним подацима адреса, место, бр. тел.  

Доставити копије пописне листе основних средстава и инвентара са стањем на дан 31.12.2018. 

године са јасно назначеним позицијом на којој се налази предметна опрема - средство за рад 

(маркером или оловком означено), или фотокопију фактура по којима је набавка опреме 

извршена.  

За опрему која се користи по другом основу доставити уговор о закупу или слично. 

За опрему за коју је потребан атест доставаити копију важећег атеста. 

 

9. 

 

Да располаже неопходним кадровским капацитетом за ову јавну набавку. 

 

Под неопходним кадровским капацитетом Наручилац подразумева: 

 Да понуђач има минимум 50 (педесет)  радно  ангажованих  који имају санитарни преглед и 

важеће санитарне књижице, који су оспособљени за безбедан рад и за које је послодавац 

уредно извршио плаћање пореза  и доприноса, у складу са законским обавезама и копије 

санитарних књижица које су важеће на дан отварања понуда. 

 Да понуђач има најмање 1 правно или физичко лице задужено за безбедност и здравље на 

раду, које поседује Уверење о положеном стручном испиту и практичној  оспособљености 

за обављање послова безбедности и здравља на раду или Лиценцу за обављање послова 

безбедности и здравља на раду у зависности да ли је у питању правно или физичко лице. 

 Да понуђач има 3 лица која су обучена за рад у близини или присуству напона 

Доказ:  

- Као доказ достављају се копије уговора о радном ангажовању, као и копије образаца 

пријаве код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије 

(копије важећих М образаца: М, М-3А, М-4, М4К, М-УН или М-УНК), из којих се види да су 

запослена (радно ангажована) лица пријављена на пензијско осигурање, Обрасци О6 у складу 

са Правилником о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду за сва лица. 

- копија Извода из ЕБП-ПУРС за свако наведено ангажовано лице (извод из појединачне пореске 

пријаве за порезе и доприносе по одбитку) за онај месец за који је послодавац у законској обавези 

да изврши плаћање пореза и доприноса  

-Уверење о положеном стручном испиту и практичној оспособљености за обављање послова 

безбедности и здравља на раду, а уколико је у питању правно лице доставити уговор којим је то 

лице ангажовано и лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

-Потврда од надлежне установе за лица обучена за рад у близини или присуству напона 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) 

Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
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На страни 23/60 у делу који гласи: 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 

Цене у понуди изразити у динарима.  

Цене морају бити јасно и читко уписане.  

Понуђена цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива 

све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  

Цене су фиксне за све време трајања уговора.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности 

понуде, меродавна је јединична цена без ПДВ-а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мења се и дат је у прилогу: 



 

 

 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

Начин плаћања је безготовинско плаћање. Рок за плаћање је 45 дана рачунајући од дана пријема 

исправног рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл. Гласник РС” бр. 119/2012). 

Извршилац испоставља фактуре на следећу адресу: „Инфраструктура  железнице Србије“ а.д., 

Немањина бр.6, 11000 Београд. 

Рачун мора бити издат у складу са Законoм о порезу на додату вредност Републике Србије и 

подзаконским актима.  

Уколико се у понуди буде захтевало авансно  плаћање или плаћање у року краћем од 45 дана, понуда 

ће се одбити као неприхватљива. 

 Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, акредитиви, банкарске 

гаранције и сл.) 

Понуде у којима се буду захтевали инструменти обезбеђења плаћања од Наручиоца биће оцењене као 

неприхватљиве. 

9.2. Захтев у погледу рока и места вршења услуге: 

Понуђач се обавезује да ће у периоду важења овог уговора, услугу из уговора вршити  на паритету из 

Техничке спецификације. 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде: 

Понуда важи минимално 90 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.  

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Јединичну цену у понуди изразити у динарима.  

Јединична цена мора бити јасно и читко уписана.  

Понуђена јединчана цена мора да садржи све елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива 

све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  
Јединичне цена је фиксна и не може се мењати (повећавати) у току реализације овог уговора.     

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

Промена цене 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. 

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

Закона. 

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности понуде, 

меродавна је јединична цена без ПДВ-а. 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 

СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарству финансија – Пореска управа, Саве 

Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs.  

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса 

www.minrzs.gov.rs. 
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На страни 34/60 у делу који гласи: 

Цена 

Члан 4. 

Уговорне стране сагласно констатују да је цена  утврђена на основу описа, начина и динамике 

извршења уговорених услуга прецизираних техничком спецификацијом  услуга и јединичним 

ценама из усвојене понуде Пружаоца услуге. 

Цене вршења услуге чишћења пословног простора је наведена у следећој табели: 

Јединичне цене су фиксне и могу се мењати искључиво у случају повећања минималне цене 

рада од стране Социјално-економског савета Републике Србије, за цео период важења 

уговора.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мења се и дат је у прилогу: 

 

 

 

Ред. 

Бр. 
Врста услуге Јед. мере 

Јединична цена у динарима 

без ПДВ по  m² на месечном 

нивоу 

1. Услуга чишћења пословног простора  m² 
 



 

 

 

 

                                                  Члан 3. 

Пружалац услуге преузима обавезу да са својим средствима за чишћење (наведеним у изјави о потрошном 

материјалу, приложеним уз понуду Пружаоца услуга), радном снагом и средствима за рад, уз сопствену 

организацију реализације уговорених послова и преузимање пуне одговорности за опрему и људство, врши 

ажурно и квалитетно чишћење објеката Наручиоца на локацијама назначеним у техничкој спецификацији. 

Пружалац услуге, имајући у виду начин и динамику чишћења, обавезује се да обезбеди довољан број 

извршилаца ангажованих за извршење предметних услуга. 

Пружалац услуге се обавезује да услуге из става 1 овог члана уговора пружа према спецификацији дневног, 

недељног, месечног и чишћења по потреби која је приказана табеларно по објектима у прилогу број I који чини 

саставни део овог уговора. 

 

Цена 

Члан 4. 
Уговорне стране сагласно констатују да је цена  утврђена на основу описа, начина и динамике извршења 

уговорених услуга прецизираних техничком спецификацијом  услуга и јединичним ценама из усвојене понуде 

Пружаоца услуге. 

Цене вршења услуге чишћења пословног простора је наведена у следећој табели: 

Јединичне цена је фиксна и не може се мењати (повећавати) у току реализације овог уговора.     

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

Промена цене 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. 

 

Вредност Уговора 

Члан 5.  
Овај уговор се закључује на максималан износ од 54.300.000,00 динара, без ПДВ-а.   

Припадајући ПДВ износи 10.860.000,00 динара.  

Укупна вредност Уговора са ПДВ-ом износи 65.160.000,00 динара. 

Стварно извршена услуга чишћења пословног простора у m
2
 путем закљученог уговора по предметној јавној 

набавци може бити већа или мања од предвиђених количина у m
2
, уз ограничење да укупна плаћања без пореза 

на додату вредност не смеју прећи максималан износ од 54.300.000,00 динара, без ПДВ-а закљученог уговора за 

цео период важења уговора. 

 

Услови Плаћања 

Члан 6. 
Пружалац услуга се обавезује да ће рачун за извршене услуге  из  овог уговора доставити на плаћање Наручиоцу 

најкасније до десетог дана у текућем месецу за извршене услуге у предходном месецу са радним налогом, 

потписаним без примедби од стране овлашћеног лица Наручиоца и овлашћеног лица Пружаоца услуга. 

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге, плати вредност извршених услуга, за стварно извршени обим 

услуга у претходном месецу по објектима Наручиоца који су били предмет чишћења, и по уговореном 

јединичном ценом из усвојене понуде Пружаоца услуге, а на основу: 

 радног налога  којим се верификује квалитет и квантитет извршених услуга, овереног од стране 

овлашћеног лица Наручиоца и овлашћеног лица Пружаоца услуге, и 

 рачуна овереног од стране овлашћених лица Наручиоца у складу са правилима о оверавању рачуна 

утврђеним од стране Наручиоца. 

Наручилац се обавезује да износ из рачуна Пружаоца услуге плати у року од 45 дана од дана када су 

кумулативно испуњени услови за исплату утврђени ставом 2 овог члана.  
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Ред. 

Бр. 
Врста услуге Јед. мере 

Јединична цена у динарима 

без ПДВ по  m² на месечном 

нивоу 

1. Услуга чишћења пословног простора  m² 
 


