
 

 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДСКА УПРАВА 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Број: IV-404-140/2020 

Дана: 30.03.2020. 

С у б о т и ц а Трг слободе 1 

 

У  складу  са  чланом  63.  став  1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник 

Републике Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 
Наручилац врши 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГЕ 

- ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ЈН К 15/20 

 

Дана 27.03.2020. године је објављена на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке број ЈН К 15/20. 
У поменутој Конкрусној документацији Наручилац врши измену, на следећи начин: 

 

I 

 

У поглављу II СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ,   

 

Мења се на страни 5/42 потребан број извршилаца и гласи: 

 

 „Потребан број извршилаца за извршење услуге је 12. 

 Услуга одржавање горе наведених простора се врши у времену од 06 до 22 

часова. 2 запослена у радном времену од 06,00-14,00 часова 

10 запослена у радном времену од 14,00-22,00 часова“ 
 

Напомена: У прилогу се налази измењена Спецификација услуге – одржавање хигијене и 

понуђачи су у обавези да дају понуду у складу са измењеном спецификацијом услуге.  

 

II 

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

Комисија за јавне набавке 
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II  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 

 

Спецификација површина за објекат на адреси Трг Сободе 1 

 

МАТЕРИЈАЛ ПОВРШИНА ТЕРМИН ЧИШЋЕЊА 

Паркет 5.035,00 м2 свакодневно 

Терацо,камен, керамичке 
плочице 

2160,00 м2 свакодневно 

Итисон 130,00 м2 свакодневно 

Тепих стаза 350,00 м2 свакодневно 

Прозорска стакла 2100,00 м2 континуирано, најмање 4 
пута годишње 

WC шоља, писоари 48 ком (30 тоалета) свакодневно 

Двориште-Плочник Градске 
куће 

1.250.00 м2 1 пут недељно 

 

Спецификација површина за објекат на адреси Трг Републике 16 

 

МАТЕРИЈАЛ ПОВРШИНА ТЕРМИН ЧИШЋЕЊА 

Паркет 840.00 м2 свакодневно 

Терацо,камен, керамичке 
плочице 

215.00 м2 свакодневно 

Итисон 170.00 м2 свакодневно 

Прозорска стакла 180,00 м2 континуирано најмање 4 
пута годишње 

WC шоља, писоари 12 ком (6 тоалета) свакодневно 

 

Спецификација површина за објекат на адреси Трг Лазара Нешића 1 

 

МАТЕРИЈАЛ ПОВРШИНА ТЕРМИН ЧИШЋЕЊА 

Терацо,камен, керамичке 
плочице 

1145,00 м2 свакодневно 

Итисон 880,00 м2 свакодневно 

Прозорска стакла 700,00 м2 
континуирано, најмање 4 
пута годишње 

WC шоља, писоари 30 ком (16 тоалета) свакодневно 



5 of 42 
Град Суботица, Градска управа, Набавка услуге – Одржавање хигијене, ЈН К 15/20 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ( табела А ) 

 

МАТЕРИЈАЛ ПОВРШИНА Термин чишћења / Опис 

Паркет 5875,00 м2 Свакодневно чишћење 

Терацо,камен, керамичке 
плочице 

3520,00 м2 Свакодневно чишћење 

Итисон 1180,00 м2 Свакодневно чишћење 

Тепих стаза 350,00 м2 Свакодневно чишћење 

Прозорска стакла 2980,00 м2 Континуирано, најмање 4 
пута годишње прање 

WC шоља, писоари 90 ком Свакодневно чишћење 

Тоалети 52 ком 1 пут у 2 недеље 
дезинфекција 

Двориште-Плочник Градске 
куће 

1.250.00 м2 1 пут недељно 

Одржавање чистоће 

 Услуге одржавања хигијене у сва три објекта се обављају само 
радним данима од понедељка до петка и обухватају: 

1. Степеништа и ходници-радним данима, чишћење и усисавање 

2. Санитарни чворови- радним данима, чишћење и прање 

3. Канцеларијски простор-радним данима, брисање подова, 

усисавање, брисање намештаја 

 Прање стаклених површина континуирано, најмање четири пута за 

време уговора. Прање стаклених површина подразумева доступне 

стаклене површине, није неопходно ангажовање радника на висини. 
Стаклене површине се налазе на висини од 3 метра. 

 Дезинфекција санитарних чворова професионалним средством – један пут у две 

недеље 

 Чишћење дворишта Градске куће једном недељно, прање дворишта 

Градске кућe једном недељно у периоду од месеца априла до месеца 

октоба 2020. године и април месец 2021. године. 

 Потребан број извршилаца за извршење услуге је 12. 

 Услуга одржавање горе наведених  простора се врши у времену  

од 06 до 22 часова. 2 запослена у радном времену од 06,00-14,00 

часова 

10 запослена у радном времену од 14,00-22,00 часова 

 Материјал за одржавање хигијене пада на терет наручиоца. 

 Опрему за рад обезбеђује Понуђач. 
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УСЛУГА ПОСТАВЉАЊА, ДОПУНЕ И КОНТРОЕЛЕ РЕПЕЛЕНАТА ЗА 

РАСТЕРИВАЊА ПТИЦА ОКО УЛАЗА ГРАДСКЕ КУЋЕ ( табела Б ) 

 

 

Врста услуге Површина Период вршења радова 

Постављање, допуна и 

контрола постављеног 

репелентног препарата за 

растеривање птица око улаза 

Градске куће у ширини од 5 

м од сваке стране 

У ширини од 5 м од сваке 

стране локације - 

улаза(укупно 4 локалитета) 

1 x на сва 4 локације за време 

трајања уговора 

 

Изабрани понуђач ће у току периода реализације уговора о извршењу јавне 

набавке за све запослене које ангажује на извршењу предметних послова у току сваког 

месеца доставити ППП ПД образац за претходни месец као доказ да је запосленима 

извршио обрачун и исплату законом гарантоване минималне цене рада са припадајућим 

порезима и доприносима. 

 

Изабрани понуђач је дужан да доставља извештај о извршеним услугама у 

прилогу фактуре за савки месец као доказ о извршеним услугама током месеца. 
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