
 

На основу члана 27. ст. 1. тач. 1. Закона о јавним набавкама, чл. 45. Правилника о ближем 

уређивању поступка јавне набавке и  набавки на које се ЗЈН не примењује Центра за 

социјални рад „Параћин“ у Параћину и Одлуке директора број : 404- 5 од 8.2.2022. године, 

 

Упућује  се    

 

ПОЗИВ 

                  ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА ЗА           

                                                    СОЦИЈАЛНИ  РАД „ПАРАЋИН“ У ПАРАЋИНУ. 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац:  Центар за социјални рад „Параћин“ у Параћину. 

Адреса: Параћин, ул. Крагујевачка бр. 4. 

Интернет страница: www.paracin.rs 

 

2. Врста поступка набавке 

Предметна набавка се спроводи у складу са одредбама члана  27. ст. 1. тач. 1. Закона о 

јавним набавкама и чл. 45. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и  

набавки на које се ЗЈН не примењује Центра за социјални рад „Параћин“ у Параћину.    

 

3. Предмет набавке 

    Предмет набавке су  услуге  – Набавка услуга чишћења за потребе Центра за социјални 

рад „Параћин“ у Параћину. 

 

4. Контакт (лице или служба) 

Лице за контакт: Радисављевић Словенка 

    Е - mail адреса: paracin.csr@minrzs.gov.rs 

 

Понуда треба да садржи писaну понуду за набавку услуга - „НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕЊА за 

потребе Центра за социјални рад „Параћин“ у Параћину“. Понуда се даје попуњавањем и 

достављањем обрасца понуде, обрасца структуре цене, модела уговора. Понуђач је у 

обавези да попуни све обрасце, а у случају некомплетне понуде иста ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

Понуда се доставља писаним путем на адресу седишта Наручиоца или електронским 

путем на -маил адресу: paracin.csr@minrzs.gov.rs, најкасније до 11.2.2022. године до 12.00 

часова. Неблаговремене понуде се не узимају у разматрање. 

Јавно отварање понуда је 11.2.2022. године у 13.00 часова. 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најниже понуђене цене. 

  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана путем обављеног жреба. 

 

 

 

 

 



 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС ДОБАРА, ГАРАНЦИЈЕ И ОСТАЛИ УСЛОВИ 

 

- Техничке карактеристике: 

                Детаљна спецификација набавке услуга дата је у Обрасцу структуре цене. 

 

Начин, рок и услов плаћања: Плаћање ће се вршити на текући рачун Извршиоца услуге у 

року од 45 дана од дана уредно примљене фактуре и отпремнице, а у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" 

119/2012, 68/2015, 113/2017, и 91/2019.). Рачун/фактура мора бити регистрован у складу са 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, 

као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура. Плаћање се врши уплатом на 

рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок важења понуде: мин. 30 дана. 

                                                                        

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ   

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив Понуђача  

Адреса Понуђача  

Одговорно лице  

Особа за контакт  

Телефон/факс  

Електронска пошта  

Текући рачун понуђача  

Матични број понуђача  

Порески број понуђача (ПИБ)  

Извршилац наступа: 1. Самостално 

2. Са подизвођачем_____________ 

____________________________ 

3. Заједно у групи са: 

____________________________ 

 

Рок важења понуде (мин. 30 дана)  

 

       

      Потпис одговорног лица понуђача 

Датум:_________________                                                                                                   

 

 

 

 

 

 



                                                                   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:                                                                                

 

Опис услуга: 

- 8 сати рада на одржавању хигијене пословних просторија дневно и то:  Центар за социјални 

рад 4 сата дневно у периоду од 14.00 до 18.00 часова, дневни центар за старе 2 сата дневно у 

периоду од 14.00 до 16.00 часова, дневни центар за децу ометену у развоју 2 сата дневно у 

периоду од 14.00 до 16.00 часова. 

-   Свакодневно прање подова и санитарног чвора. 

-   Свакодневно пражњење корпи, чишћење столова, компјутера и ормара од прашине. 

- Месечно прање прозора и столарије, масинско прање подова, генерално чишћење свих 

просторија(задња субота у месецу) ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

- Месечно прање прозора и столарије, масинско прање подова, генерално чишћење свих 

просторија(задња субота у месецу) ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА СТАРЕ • 

- Месечно прање прозора и столарије, масинско прање подова, генерално чишћење свих 

просторија(задња субота у месецу) ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ 

-  Два пута годишње прање свих стаклених површина у дому Света Петка око 500 квадрата. • 

Обавеза понуђача је да обезбеди средства и инвентар за чишћење. 

 

 

ЦЕНА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ БЕЗ ПДВ-а: ________________________________ динара. 

 

 

ЦЕНА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ СА ПДВ-ом: ________________________________ динара. 

 

 

 

 

У_________________, дана____________год.                             __________________________ 

                                                                                                             (потпис овлашћеног лица понуђача) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛ УГОВОРА 

О НАБАВЦИ УСЛУГА ЧИШЋЕЊА 

 

                         Закључен дана _________ у Параћину између: 

 

1. ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ПАРАЋИН“ ПАРАЋИН 

Параћин, ул. Крагујевачка бр. 4 

ПИБ 100876087, матични број 07301278 

Кога заступа директор Александра Антић (у даљем тексту: Наручилац) 

 

                                                                  и 

 

2.     _________________________________________ (у даљем тексту: Извршилац) 

 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је набавка услуга чишћења према потребама Наручиоца које ће 

Извршилац пружити а све према понуди која је код Наручиоца заведена под бр. _______ која 

је саставни део овог Уговора. 

 

Члан 2. 

Наручилац и извршилац сагласно утврђују да уговорена вредност услуге чишћења 

износи ____________ динара без ПДВ-а на месечном нивоу, односно __________ динара са 

ПДВ-ом а коју ће Наручилац плаћати почев од дана ___________ па до 31.12.2022. године и 

то уплатом на текући рачун Извршиоца у року од 45 дана од дана пријема уредно 

испостављеног рачуна. 

 

Уговорне стране сагласно констатују да је укупна вредност овог уговора за све време 

важења уговора износи највише до износа од ______________ динара без пдв-а. 

 

Члан 3. 

Овај уговор се закључује за временски период од дана _____________ године па до 

31.12.2022. године. 

 

Члан 4. 

Свака уговорна страна задржава право отказа уговора, писаним путем, уз поштовање 

отказног рока од 15 дана. 

 

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да ће измене и допуне овог Уговора важити само ако су 

састављене у писменом облику и потписане од обе стране. Сви Анекси овог Уговора чине 

његов саставни део. 

Све комуникације и обавештења између странака су важеће само ако су учињене у 

писменом облику и послате факсом, електронском поштом или поштом. 

Уговорне стране сагласно изјављују да закључени уговор представља израз њихове 

слободне воље, да правне радње предузимају при пуној пословној способности, свесни 

значаја и последица закључења уговора а уговор закључују без мана воље у виду претње, 

принуде или преваре. 

У случају да нека од уговорених одредаба овог Уговора буде ништава или неважећа, 

остале одредбе остају на снази, а уговорне стране се обавезују да изнађу компромисно 

решење и такву одредбу, уколико је то неопходно за пуноважност овог Уговора, замене новом, 

одговарајућом. 

 



 

Члан 6. 

Сви спорови који произађу из тумачења, извршења и престанка овог Уговора биће 

решавани мирним путем, а уколико то није могуће странке сагласно уговарају надлежност 

Привредног суда у Крагујевцу. 

Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка једнаке правне снаге од којих након 

потписивања свака уговорна страна задржава по 2 примерка. 

 

Члан 7. 

 Саставни део уговора чини: 

-Понуда која је код Наручиоца заведена под бројем  _____________. 

 

 

НАРУЧИЛАЦ 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ПАРАЋИН“ 

 

M.П. 

 

_____________________________________с.р. 

Директор, Александра Антић 

 

ИЗВРШИЛАЦ 

 

 

M.П. 

 

_____________________________________с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


