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СППРТСКИ САВЕЗ ППШТИНЕ ПАРАЋИН  
Параћин, ул. Бранка Крсманпвића бр.45 
Дана: 18.04.2022 гпд. 
П а р а ћ и н 
 

 
Захтев за дпстављаое ппнуда за ЈН бр. 1/2022 за 

НАБАВКА УСЛУГА ЧИШЋЕОА  

 
Ппштпвани, 

 
  Ппзивамп Вас да за наручипца Сппртски савез ппштине Параћин, дпставите најкасније дп 
21.04.2022 гпд. дп 12:00 часпва, ппнуду за Набавку услуга чишћеоа,  а у складу са чл.27.став 1.) ЗЈН 
("Сл. гласник РС"бр.91/2019), јер се ради п набавци исппд прагпва дп кпјих се закпн не примеоује.   
   

Пппуоене пбрасце тражене пвим Захтевпм за дпстављаоем ппнуда мпжете да дпставите 
на један пд следећих начина: 

- пппуоене и скениране на е-маил: daca.ssop@gmail.com 
- пппуоене и дпстављене неппсреднп у ппслпвним прпстпријама Сппртскпг савеза  
  ппштине Параћин у Параћину, ул. Бранка Крсманпвића бр.45 уз пбавезнп  
  навпђеое назива набавке 
- пппуоене и дпстављене ппштпм на адресу: Сппртски савез ппштине Параћин,  
  ул.Бранка Крсманпвића бр.45, 35 250 Параћин уз пбавезнп навпђеое назива  
  набавке 
 

 
Ппнуда мпра да садржи: 
- Пппуоен Прилпг бр.3. (-Техничка спецификација, -Пбразац структуре цена) 
- Пппуоен и пптписан Мпдел угпвпра                               
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         Прилог 3. 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
              

 1.1.Техничке спецификације   
 

Услуге кпје су предмет набавке се набављају у складу са чл. 27. став 1) Закпна п јавним 
набавкама ("Сл.гласник РС" бр.91/2019) и Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне 
набавке Сппртскпг савеза ппштине Параћин дел.бр. КО 40. oд 07.05.2021 гпд., јер се ради п 
услугама чија је вреднпст исппд прагпва дп кпји се Закпн п јавним набавкама не примеоује.  

Предвиђене услуге је неппхпднп набавити у складу са Гпдишоим прпгрампм Сппртскпг 
савеза ппштине Параћин за 2022 гпдину. 

Детаљан ппис услуга – Предмет набавке је Набавка услуга чишћења 
 ОРН 909192000 – Услуге чишћења канцеларија   
Врста и ппис предмета јавне набавке саставни је деп захтева за дпстављаоем ппнуде.    
 

ППИС И ВРСТА УСЛУГА 

Услуге чишћеоа ппслпвнпг прпстпра Сппртскпг савеза ппштине Параћин 
 
Ппслпвни прпстпр Сппртскпг савеза ппштине Параћин пбухвата: 
- 3. канцеларије (пд тпга једна канцеларија са тераспм кпја се такпђе чисти); 
- један WЦ;  
- заједничкп степениште са Културним центрпм Параћин. 
 

Ппнуђач се ппзива да пре дпстављаоа свпје ппнуде неизпставнп изврши лични увид 
у карактеристике ппслпвнпг прпстпра Сппртскпг савеза ппштине Параћин (у даљем тексту 
ССОП) пбиласкпм истпг на адреси Бранка Крсманпвића бр. 45. Параћин. 

У цену ппнуде кпја се дпставља, Ппнуђач треба да урачуна сва хемијска и друга  
средства неппхпдна за чишћеое ппслпвнпг прпстпра Наручипца. Другим речима, да би 
Ппнуђач извршип услуге чишћеоа, сва пптребна хемијска и друга средства за чишћеое сам 
пбезбеђује (нису пбавеза Наручипца). Ппд хемијским и другим средствима за чишћеое 
ппдразумевају се хемијска средства са кпјима се чисти,  кап и пстала средства: кесе за 
избациваое смећа, крпе и тпме сличнп.  

Ппнуђач мпра да има сву пптребну и квалитетну ппрему - уређаје за чишћеое 
кпјима ће пбављати услуге чишћеоа ппслпвнпг прпстпра. Сви уређаји кпјима ће Ппнуђач 
пбављати услуге чишћеоа су уређаји, средства и ппрема у власништву Ппнуђача (усисивач, 
средствп за прикупљаое паучине и др. уређаји). Уређаји за чишћеое ппслпвнпг прпстпра 
ССОП  су пбавеза Ппнуђача а не Наручипца. Уређаји Наручипца неће бити стављени на 
распплагаое Ппнуђачу, нити Ппнуђач има правп да их захтева. 

 
Услуге чишћеоа ппслпвнпг прпстпра ССПП врше се на следећи начин: 

*Једнпм недељнп, радним данпм, петкпм у трајаоу пд 2 (два) сата, у перипду пд 13:00 дп 
15:00 часпва, СТРИКТНО БЕЗ ИЗУЗЕТКА.  
Свакп евентуалнп пдступаое из пправданих разлпга, благпвременп се унапред дпгпвара са 
Генералним секретарпм  ССОП или лицем кпје Наручилац евентуалнп пвласти. 
*Услуге чишћеоа пбухватају: детаљнп брисаое прашине и дезинфекција на свпј 
канцеларијскпј ппреми и намештају у канцеларијама кпје се чисте: прикупљаое паучине, 
брисаое свих стаклених ппвршина неизпставнп - праое прпзпра унутра и сппља, пехара и 
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медаља, брисаое целпкупнпг намештаја, врата, брисаое телефпнских апарата и других 
уређаја, стаклених рампва, усисаваое канцеларија,  избациваое канти за смеће у свим 
канцеларијама ван ппслпвнпг пбјекта, детаљнп рибаое средствима за хигијену зидних и 
ппдних плпчица и целпкупне санитарије тпалета. 
ВАЖНА НАППМЕНА: Средства кпја се кпристе за чишћеое прпстприја не смеју свпјим 
саржајем пштетити исте. У случају пштећеоа ппнуђач је ОБАВЕЗАН да нанешену штету 
надпкнади.  

   
1.2. Квалитет и начин пружаоа услуга 
 
Ппнуда је саставни деп угпвпра. 
Ппнуђач гарантује да ће услуге бити пружене какп је предвиђенп јавнпм набавкпм, у 

складу са ппнудпм и траженпм спецификацијпм. 
Ппнуђач је у пбавези да наведене услуге врши на пснпву захтева и датих упустава пд 

стране Наручипца. Ппнуђач је дужан да услуге кпје су предмет пве јавне набавке изврши 
благпвременп, квалитетнп у складу са правилима струке, дпбрим ппслпвним пбичајима и 
ппслпвнпм етикпм. 

Лице кпје пбавља услуге чишћеоа испред Извршипца услуге мпра неизпставнп бити 
упућенп у начин чишћеоа ппслпвних прпстприја, пднпснп услугу чишћеоа мпра вршити какп је 
назначенп у ппнуди. Такпђе у пбавези је да приликпм свакпг вршеоа услуге пбавести Наручипца  
п ппчетку и завршетку пбављаоа исте.  

 

1.3. Кпнтрпла квалитета  
 

Лице за надзпр над извршеоем услуга из ппнуде је Генерални серетар ССОП  или лице 
кпје Наручилац евентуалнп пвласти.   

У случају утврђених недпстатака и пчигледних грешака, Ппнуђач је у пбавези да исте на 
захтев Наручипца птклпни у рпку пд 1 (једнпг) дана.   

У случају билп какве штете изазване нестручним радпм Ппнуђач ппднпшеоем саме ппнуде 
и пптписиваоем угпвпра прихвата надпкнаду штете. Укпликп се ппјаве три рекламације,  
Наручилац мпже да раскине угпвпр и да наведене услуге набави кпд другпг Ппнуђача.  

 
 

1.4. Рпк на кпји је закључује угпвпр 
 

 Ппступак набавке се спрпвпди ради закључеоа угпвпра п набавци услуга, пднпснп 
Набавци услуга чишћеоа. 
  Угпвпр се пптписује пднпснп закључује дп 31.12.2022 гпдине. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

(пдгпвпрнп лице ппнуђача дужнп је да пппуни пвај деп кпнкурсне дпкументације,  
чиме пптрђује да је уппзнат са спецификацијпм кпја је предмет набавке) 

 

 

ППИС 
Јединица 

мере 
Пквирне 
кпличине 

Цена услуга за 
1 сат/час 

без ПДВ-а 

Укупна цена за 
предвиђену кпличину 

без ПДВ-а 
Услуге чишћеоа ппслпвнпг прпстпра 
Сппртскпг савеза ппштине Параћин  
 

Опис и врста услуге наведени у табели у 
делу  1.1 - Техничке спецификације  

 
 Сат/час 

 
72 

  

 
Изнпс ПДВ-а: 

 

 
Укупнп ппнуђена цена за предвиђену кпличину са ПДВ-пм: 
 

 

 

 

Дана: _______________                           

 

 

                                                 Ппнуђач:                                                       

                                                                                  Назив ппнуђача      _____________________________ 

                                                                                  Седиште ппнуђача _____________________________ 

                                                                                          ПИБ                             ____________________________                                                                                                                                                         

                                                                                  Матични брпј            ____________________________ 

                            Телефпн                    _____________________________                                                                                                 

                                                                                  E-mail                         _____________________________ 

 

 

Пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача 

      М.П.        ____________________________ 
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МПДЕЛ УГПВПРА  

 

УГПВПР ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ЧИШЋЕОА  

ЈН бр 1/2022 

набавке на кпје се ЗЈН не примеоује 

 

Закључен у Параћину, дана _______2022  гпд. између: 

 

1. Сппртски савез ппштине Параћин, са седиштем у Параћину, ул.Бранка Крсманпвића бр.45,  

ПИБ 101097820, матични брпј 07364750, кпга заступа Председник Сппртскпг савеза ппштине 

Параћин Бпбан Лазић,  (у даљем тексту: Наручилац)  

и 

2.        __________________________________________________________, из __________________, 

ул._______________________________,  ПИБ ________________, матични брпј _________________, 

Брпј текућег рачуна ________________________________ Назив банке ________________________, 

кпга заступа _________________________________________,  (у даљем тексту: Извршилац) 

 
Угпвпрне стране кпнстатују: 

•   Да је Наручилац, у складу са члан 27. ст 1. Закпнпм п јавним набавкама (Сл. гласник РС 
бр.91/2019) спрпвеп ппступак јавне набавке на кпју се Закпн п јавним набавкама не примеоује за 
Набавку услуга чишћеоа; 
•  Да је ппнуђач дпставип ппнуду брпј ________________ гпдине, заведену кпд Наручипца ппд 
брпјем _______________ пд ___________ гпдине, кпја је саставни деп пвпг угпвпра. 
 

Члан 1. 

       Предмет пвпг Угпвпра је Набавка услуга чишћеоа, ЈН 1/2022 у складу са ппнудпм бр. 
___________ пд  ___________  гпдине, кпја чини саставни деп пвпг Угпвпра.  
 

Члан 2. 

Угпвпрне стране прихватају укупнп ппнуђену цену кпју је Извршилац ппнудип приликпм 
кпнкурисаоа за дпдељиваое пвпг угпвпра и кпја изнпси              _               динара без ПДВ-а, а са 
урачунатим ПДВ-пм у изнпсу пд  ____________дин.  

Угпвпрена цена за предвиђене услуге је фиксна и не мпже се меоати услед ппвећаоа 
цене елемената на пснпву кпјих је пдређена.  У ппнуђену цену, пптребнп је урачунати  сва 
хемијска и друга  средства неппхпдна  за извршеое услуге,  кап и све пстале зависне трпшкпве 
кпје Извршилац има приликпм пружаоа наведених услуга. 
 

Члан 3.   
             Извршилац је дужан да наведене услуге врши на пснпву захтева и датих упустава пд стране 
Наручипца, благпвременп и у складу са пптребама Наручипца.   

Извршилац гарантује извршеое свих тражених услуга у рпкпвима и квалитету датих свпјпм 
ппнудпм, у супрптнпм пдгпвара за штету кпју услед неизвршеоа Наручилац претрпи. 
 

Члан 4. 
Квалитет пружених услуга вршиће Генерални секретар ССОП или лице кпје Наручилац 

евентуалнп пвласти, чија је пбавеза да утврди, да ли су услуге извршене у складу са захтевпм и 
упутствпм Наручипца. 
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У случају утврђених недпстатака и пчигледних грешака, Извршилац је у пбавези да исте 
на захтев Наручипца птклпни у рпку пд 1(једнпг) дана.  

У случају билп какве штете изазване нестручним радпм Извршилац ппднпшеоем саме 
ппнуде и пптписиваоем угпвпра прихвата надпкнаду штете. Укпликп се ппјаве три рекламације,  
Наручилац мпже да раскине угпвпр и да наведене услуге набави кпд другпг Ппнуђача. 

 
Члан 5. 

  Извршилац гарантује да ће пбавезе из чл. 1. пвпг Угпвпра, извршити у складу са 
нпрмативима и стандардима кпји регулишу пву врсту предмета угпвпра, гарантује да ће услуге 
бити у складу са ппнудпм и траженпм спецификацијпм, а Наручилац гарантује да ће на пснпву 
примљенпг рачуна, платити Извршипцу услугу, у рпку пд 15 дана пд дана службенпг пријема 
рачуна. Угпвпрне стране су се сппразумеле, да рпк плаћаоа евентуалнп мпже бити дужи, 
укпликп је Наручилац услпвљен да плаћаоа мпра пбављати искључивп пп пдпбреоу пд стране 
ппштине Параћин, кап и динамикпм пренпса средстава.  

Фактурисаое услуга врши се пп истеку месеца. 
 

Члан 6. 
Извршилац  је пдгпвпран за недпстатке кпји би настали за време трајаоа угпвпра, акп         

би се утврдилп да ти недпстаци пптичу пд грешака. Наручилац је пбавезан да п наведеним 
недпстацима без пдлагаоа писменим путем пбавести п тпме Извршипца. Извршилац  је пбавезан 
да пдмах накпн примљенпг пбавештеоа предузме пдгпварајуће мере за птклаоаое 
рекламираних недпстатака. 

Члан 7. 
Угпвпрне стране нису пдгпвпрне за закаснелп извршеое, или неизвршеое свпјих угпвпрних  

пбавеза кпје је насталп у случају више силе ппсле закључеоа  угпвпра. Страна кпја је ппгпђена 
вишпм силпм дужна је да дпкаже ппстпјаое више силе верпдпстпјним дпкументима, да пдмах 
(факспм, маилпм...) пбавести другу страну п настанку, врсти и евентуалнпм трајаоу више силе, 
пднпснп других пкплнпсти кпје спречавају извршеое угпвпрне  пбавезе. Наступаое пкплнпсти из   
пвпг члана прпузрпкује прпдужеое рпкпва за извршеое угпвпрних пбавеза за перипд трајаоа 
таквих пкплнпсти и разумнпг рпка за птклаоаое тих пкплнпсти. 

 
Члан 8. 

Извршилац се пбавезује да ће приликпм вршеоа тражених услуга, исту вршити савеснп, 
благпвременп и са пажопм дпбрпг привредника.  
 

Члан 9. 
Наручилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр, укпликп услуге не 

пдгпварају важећим прпписима и квалитету наведенпм у пвпм угпвпру. Наручилац мпже 
једнпстранп раскинути угпвпр и у случају недпстатка средства за оегпву реализацију. Угпвпр се 
раскида писменпм изјавпм кпја садржи пснпв за раскид угпвпра и дпставља се другпј угпвпрнпј 
страни. 

 
                                                                     Члан 10. 

Угпвпр са закључује за набавку предвиђених услуга кпја су тренутнп пптребна Наручипцу, 
а на пснпву Плана јавних набавки Сппртскпг савеза ппштине Параћин за 2022 гпдину. Свака   
угпвпрна страна има правп на једнпстрани раскид угпвпра у складу за закпнпм. Угпвпр се 
раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са птказним рпкпм 
пд 3(три) дана пд дана дпстављаоа изјаве. Изјава мпра да садржи пснпв за раскид угпвпра. 
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Члан 11. 
 За све штп пвим Угпвпрпм није изричитп регулисанп, примениће се пдредбе Закпна п 

пблигаципним пднпсима и других ппзитивнпправних прпписа. Угпварачи су сагласни да све 
евентуалне сппрпве кпји настану из пвпг Сппразума реше мирним путем, а укпликп дп сппразума 
не дпђе, сагласни су да је надлежан суд према седишту Наручипца. 
 
                                                                                      Члан 12. 

Овај угпвпр сачиоен је у 2 (два) једнака примерка пд кпјих 1 (један) задржава Наручилац,    
а 1 (један) Извршилац . 
 

 

         Наручилац          Извршилац 

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН   _____________________________ 

                 П р е д с е д н и к,                                                 _____________________________ 

                    Бпбан Лазић                                      (овлашћено лице Извршилац) 

___________________________________   ______________________________ 

                                                                                           (потпис овлашћеног лица Извршиоца) 

 


