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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40492-390/2017 
Датум: 29.12.2017. године 
 
 

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (''Службени 
гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) и члана 54. Закона 
о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. 
закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), директор Националне службе за 
запошљавање (организација за обавезно социјално осигурање) доноси 

 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ УГОВОРА 

 
Мења се цена услуге по јединици мере (по норма часу) без ПДВ-а из 

Обрасца понуде којa чини саставни део Уговора о пружању услуга чишћења 
зграда НСЗ и осталих сродних услуга (услуге кафе куварица), за Партију бр. 1 - 
услуга чишћења зграда на територији Града Београда, Војводине, централне, 
јужне Србије и Косова и Метохије, бр. 0094-40492-204/2016 од 07.06.2016. године 
(у даљем тексту: Основни уговор), претходно измењена Анексом II, бр. 0094-
40492-204/2016 од 08.02.2017. године, који је Национална служба за 
запошљавање (у даљем тексту: Наручилац) закључила са групом понуђача: 
''COOPSERVICE BMK'' д.о.о., са седиштем у Старој Пазови, ул. Светосавска бр. 
9, коју заступа директор Богдан Мамузић (у даљем тексту: Добављач), матични 
број: 17573527, порески идентификациони број: 103558260 и ''TIME PARTNER'' 
д.о.о., са седиштем у Београду, ул. Растка Петровића бр. 43, кога заступа 
директор Манојло Мандрапа (у даљем тексту: Добављач), матични број: 
21031054, порески идентификациони број: 108595728, по спроведеном 
отвореном поступку јавне набавке бр. 24/16.  

Назив и ознака из Општег речника набавке: 90911200 - Услуге чишћења 
зграда. 

Претходно важећа цена услуге чишћења зграда НСЗ, по јединици мере 
(по норма часу) износила је 332,58 дин. без ПДВ-а, односно 399,10 дин. са ПДВ-
ом, док измењена цена износи 360,85 дин. без ПДВ-а, односно 433,02 дин. са 
ПДВ-ом. 

Све остале одредбе и саставни делови Основног уговора, Анекса I и 
Анекса II уговора остају непромењени.  

На основу ове Одлуке, биће сачињен Анекс III Основног уговора. 
Oва одлука се примењује почев од 01.01.2018. године. 

 

 



 

                                                0094-PR-049-JN-01-PR- 
Страна 2 од 2 

 
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
              Добављач је дописом бр. 0075-404-12/2017 од 14.11.2017. године 
захтевао повећање јединичне цене услуге чишћења зграда НСЗ из Основног 
уговора са 332,58 дин. без ПДВ-а на 365,84 дин. без ПДВ-а, односно за 10 %, 
услед увећања минималне цене рада које почиње да се примењује дана 
01.01.2018. године. Наиме, на основу члана 112., став 2. Закона о раду („Сл. 
гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 - одлука УС), Влада 
Републике Србије је донела Одлуку о висини минималне цене рада за период 
јануар - децембар 2018. године („Сл. гласник РС" бр. 88/2017). Према наведеној 
Одлуци минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално 
осигурање, за период јануар-децембар 2018. године износи 143,00 динара 
(„нето"), по радном часу, односно иста је увећана за 10%, тј. са 130,00 динара на 
143,00 динара („нето") по радном часу.  

У Обрасцу структуре цене, који је Добављач доставио у оквиру своје 
понуде у предметном поступку јавне набавке, исказана је цена по јединици мере 
без ПДВ-а (по норма часу), увећана Анексом II, од 332,58 дин. без ПДВ–а, као и 
да трошкови ангажовања извршилаца (зараде, порези, доприноси и остале 
законске обавезе) чине 85% од исказане цене без ПДВ – а, што износи 282,69 
дин. без ПДВ-а. Добављачу је у складу са тим, одобрено повећање претходно 
исказаних трошкова ангажовања извршилаца за износ наведене процентуалне 
промене минималне цене рада од 10%, односно за 28,27 дин. без ПДВ-а, тако да 
нова цена услуге по јединици мере (по норма часу) износи 360,85 дин. без ПДВ-
а. 

Како су наступиле околности из члана 115. став 2. ЗЈН, којим је прописано 
да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи 
промену цене или других битних елемената уговора из објективних разлога који 
морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о 
јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима, и како је чланом 9. ст. 
1. и 3. Основног уговора прописано да Наручилац може у складу са чланом 115. 
ЗЈН дозволити промену уговорених цена, као и да ће се под објективним 
околностима сматрати промена минималне цене рада или друге обавезујуће 
одлуке надлежних државних органа које директно утичу на цену предметне 
услуге, наручилац констатује да су испуњени сви предуслови за повећање 
уговорене цене и одлучује као у диспозитиву ове Одлуке.  

 
 
 

                                                                                                   Директор  
               Зоран Мартиновић 


