
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА И НАДЗОРА 

 

Закључен дана 26.02.2020.године, између: 
Наручиоца: Народно позориште Сомбор 

са седиштем у Сомбору, Трг Косте Трифковића бр. 2 

ПИБ: 100017205, Матични број: 08013047 

Број рачуна: 840-100664-97, Назив банке: Управа за трезор 

Телефон/ Телефакс: 025 / 437-666 

које заступа Бојана Ковечевић, директор 

(у даљем тексту Наручилац) 

и 

Понуђача: „DOO Anakonda  security Sombor“  

са седиштем у Сомбору, улица Илије Бирчанина бр. 2, 
ПИБ: 102000270, Матични број: 08771138, 
Број рачуна: 285-2341000000166-96, Назив банке: „Sberbank“ 

Телефон: 025/431-221, Телефакс: 025/431-221 

Кога заступа: Жана Драгичевић, директор 

(у даљем тексту: Понуђач), 

 

Oснов уговора: 
Јавна набавка мале вредности, редни број 01/20 услуга чишћења и надзора. 
 

Број и датум Одлуке о додели уговора: 209/2020-10 од 20.02.2020.године. 
 

Понуда изабраног понуђача бр. 1-19/2 од 19.02.2020.године. 

Предмет уговора  

Члан 1. 
Предмет овог уговора су услуге чишћења и надзора, у складу са Конкурсном 

документацијом ЈНМВ бр. 01/20, Техничком спецификацијом и понудом Понуђача број 1-

19/2 од 19.02.2020.године, која је саставни део уговора, а у складу са свим важећим 
законским и подзаконским прописима који регулишу ову област. 

 

Ангажовање подизвођача 

Члан 2. 
Понуђач ће јавну набавку извршити самостално. 
 

Цена 

Члан 3. 
Укупна вредност овог уговора износи највише 3.664.147,20 динара (без ПДВ-а). 



Укупна цена и цена на месечном нивоу за пружене услуге које су предмет овог 
уговора утврђена је Понудом из члана 1. овог уговора, фиксна је и непромењива за 
уговорени период пружања услуге. 

Наручилац се обавезује да плати Понуђачу укупну цену и цену на месечном нивоу 
за пружене услуге које су предмет овог уговора исказану у табели Понуде из члана 1. овог 
уговора и то: 
 

1 Број извршилаца ангажованих за услуге чишћења и 
надзора – потребно је ангажовати најмање 6 извршилаца 

6 

2 Нето зарада за једног извршиоца  30.367,04 

3 Бруто зарада за једног извршиоца 48.890,93 

4 Укупан износ нето зарада за све ангажоване извршиоце 182.202,24 

5 Укупан износ бруто зарада за све ангажоване извршиоце 293.345,60 

6 Трошкови превоза ангажованих извршилаца на месечном 
нивоу 

6.000,00 

7 Трошкови превоза ангажованих извршилаца на годишњем 
нивоу 

72.000,00 

8 Додатни трошкови везани за ангажована лица на месечном 
нивоу 

6.000,00 

9 Додатни трошкови везани за ангажована лица на 
годишњем нивоу 

72.000,00 

10 УКУПАН МЕСЕЧНИ ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а  305.345,60 

11 УКУПАН МЕСЕЧНИ ИЗНОС СА ПДВ-ом 366.414,72 



12 УКУПАН ИЗНОС ЗА 12 МЕСЕЦИ БЕЗ ПДВ-а  3.664.147,20 

13 УКУПАН ИЗНОС ЗА 12 МЕСЕЦИ СА ПДВ-ом 4.396.976,64 

 

Обрачун-фактурисање и наплата извршене услуге врши се на месечном нивоу из 
Понуде наведене у члана 1. овог уговора, односно из става 1. овог члана, а према стварно 
извршеној услузи за обрачунски период, под условима утврђеним овим уговором. 
Уколико се ангажованим извршиоцима исплаћује износ минималне зараде, обрачун-

факутурисање и наплата извршене услуге на месечном нивоу вршиће се у складу са 
Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2020.године 
(„Сл.гласник РС“, број 65/2019) и Законом о доприносима за обавезно социјално 
осигурање („Сл.гласник РС“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 
47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 – др.закон, 112/2015, 113/2017, 95/2008 и 86/2019).   

Понуђач се обавезује да достави Наручиоцу исправно испостављену фактуру за 
учињене послове до 5-ог у месецу за претходни обрачунски месец. 

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва 
обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба Закона о 
рачуноводству ("Сл. гласник РС" бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019 - др.закон), као и других 
прописа који ову област уређују. Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају 
услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ 
за исплату по овом Уговору. 

Исплата за извршене улуге Наручилац ће вршити на рачун Понуђача бр. 285-

2341000000166-96 који се води код „Sberbank“. 

 

Начин плаћања 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да Понуђачу изврши плаћање на месечном нивоу, у року од 

45 дана, од дана службеног пријема исправне фактуре за стварно извршену услугу, 
потврђене од стране Понуђача. 

Сматраће се да је Наручилац измирио обавезу када Понуђачу уплати на рачун 
укупан износ цене за извршену услугу. 

 

Обавезе Понуђача 

 Члан 5. 
Понуђач пружа услуге у складу са датом Понудом наведеном у члану 1. овог 

уговора. 
Понуђач се обавезује да услуге дефинисане чланом 1. овог Уговора врши савесно, 

са пажњом доброг домаћина, стручно и квалитетно и у свему према одредбама овог 
Уговора и пратеће документације. Такође, у обавези је да уговором преузете обавезе у 



свему на време испуни, у супротном, Наручилац може захтевати накнаду штете због 
доцње као и накнаду друге штете. Понуђач је обавезан да по захтеву Наручиоца обави и 
друге неопходне послове који нису предвиђени спецификацијом али су уско везани за 
услуге чишћења и надзора. 

Понуђач се обавезује на чување у тајности свих података до који дође у току 
обављања услуге а који се односе на пословање Наручиоца или у вези са Наручиоцем, 
односно странкама Наручиоца. 

Понуђач се обавезује да накнади причињену штету Наручиоцу коју ангажовани 
извршиоци учине намерно или непажњом у вршењу послова из члана 1. овог Уговора. 
Врста и облик штете биће идентификовани и записнички констатовани од стране 
Комисије коју ће заједнички образовати обе уговорне стране. Понуђач је обавезан да 
рекламацију на квалитет извршених услуга добијених од Наручиоца реши у року од 5 
(пет) дана од дана пријема писане рекламације.  

Наручилац може писаним путем затражити да Понуђач замени извршиоца који 
своје послове не обавља квалитетно. Захтев за замену ангажованих радника Наручилац ће 
затражити уколико радник не испуњава опште и посебне услове рада и не придржава се 
упутства за рад радника службе чишћења и надзора, односно не испуњава обавезе 

предвиђене предметним уговором. 
Понуђач је дужан да у току радног времена Наручиоца обезбеди телефонски 

контакт, а по потреби и лични контакт са овлашћеним лицем понуђача, које ће бити 
задужено за организацију посла и координацију са овлашћеним лицем Наручиоца у 
процесу организације и контроле извршених послова. 

Распоред о раду ангажованих извршилаца на пословима чишћења и надзора прави 
Понуђач на основу распореда рада Наручиоца. 

Доказ о исплати зарада са припадајућим порезима и доприносима, и накнаде 
трошкова, за сва ангажована лица, Понуђач је у обавези да достави Наручиоцу односно 
лицу које наручилац одреди, у року од 2 (два) дана од дана исплате. 

Уколико у току примене уговора дође до промене ангажованих извршилаца, 
Понуђач је дужан да о томе обавести Наручиоца као и да му достави М обрасце/ 
фотокопије уговора за нове извршиоце.  
 

Обавезе Наручиоца  

Члан 6. 
Наручилац се обавезује да извршиоцима ангажованим од стане Понуђача обезбеди: 

- несметан улаз у зграду и просторије; 
- прописно уземљену и исправну електричну инсталацију; 
- топлу воду и исправне прикључке за воду; 
-изврши упознавање ангажованих извршилаца са специјалном опремом, машинама 

и уређајима на објекту; 
- коришћење просторије за чување опреме и средстава за чишћење; 
- коришћење гардеробног дела за пресвлачење ангажованих извршилаца; 
-приручна и средства за чишћење и надзор; 
-сву потребну папирну галантерију, течни сапун као и остала средства потребна за 

одржавње хигијене. 
Наручилац ће обезбедити обуку за ангажоване извршиоце за руковање 

противпожарним апаратима, другим уређајима и средствима за гашење пожара, уређајима 



за надзор противпожарне заштите (противпожарни јављачи, централа и сл.) у свему 
прилагођена условима противпожарне заштите код Наручиоца, као и обуку за снимање 
података са видео надзора. 

Наручилац ће именовати лице које ће пратити реализацију овог Уговора – 

координатор за организацију и контролу извршених услуга. Именовано лице ће након 
извршења уговора/услуга сачинити извештај о пруженој услузи. 

Гаранција 

Члан 7. 
Уговорне стране сагласно утврђују обавезу Понуђача да прибави о свом трошку и у 

оригиналном примерку достави Наручиоцу, на дан потписивања Уговора, следећа 
средства финансијског обезбеђења: 

- бланко соло меницу, безусловну, плативу на први позив, регистровану у Регистру 
меница НБС, са меничним овлашћењем и депо картоном, у вредности од 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 дана дужи од 
истека рока за извршење уговора.  

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност средства обезбеђења мора да се продужи. 

Понуђач гарантује да ће услуге које су предмет овог уговора извршавати у складу 
са датом Понудом и техничким карактеристикама које су саставни део конкурсне 
документације.  

Право Наручиоца на рекламацију 

Члан 8. 
На испостављени рачун Наручилац може поднети писани приговор у року од 8 

(осам) дана од дана добијања рачуна. 
Понуђач је дужан да приговор из става 1. овог члана реши и да писаним путем 

обавести Наручиоца у року од 8 (осам) дана од дана пријема приговора. 
У случају да је приговор основан, Понуђач ће извршити исправку рачуна, тако што 

ће Наручиоцу издати књижно одобрење у износу признате рекламације. 
У случају да Понуђач одлучи да приговор није основан, о томе ће писаним путем 

обавестити Наручиоца уз образложење одлуке о приговору. 
 

Неизвршење уговорних обавеза 

Члан 9. 
Уговорне стране су сагласне да ће у случају неизвршења уговорних обавеза и 

настанка штете поводом одредби овог уговора, уговорна страна која је проузроковала 
штету, надокнадити другој уговорној страни стварну штету у складу са Законом о 
облигационим односима Републике Србије. 

 

 




