
 

 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО 
И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
Д И Р Е К Ц И Ј А 
Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9 
                   
 

Београд  20.05.2019. године 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15, у даљем 
тексту: Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање 

 
Објављује 

ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Предмет јавне набавке: „Одржавање хигијене у згради - услуга чишћења“ ЈН 8/2019 

 

У Конкурсној документацији за јавну набавку услуге „Одржавање хигијене у згради - услуга 

чишћења“ ЈН 8/2019 врши се измена у броју извршилаца у  техничкој спецификацији, табели  за Партију 1 и 

Партију 4. 

- За Партију 1 , у објекту Немањина 30 у Београду потребан број извршилаца је 12.  

- За Партију 4, у објекту Пријездина бр. 1 у Нишу  потребан број извршилаца је 4 .  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У Конкурсној документацији за јавну набавку „Одржавање хигијене у згради- услуга чишћења“ ЈН 
8/2019 која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца 

www.pio.rs, дана 03.04.2019. године и измењена дана 17.05.2019. године извршена је измена као у диспозитиву 
како би била исправљена техничка грешка која је учињена након израде измене конкурсне документације. 

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, као 

Наручилац, извршио је измену наведене конкурсне документације. 
Наведена измена конкурсне документације биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних набавки 

Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs. 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ    
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II   ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ- ДОПУНА  

 

 
За Партије 1, 2, 3, 4, 5 и 6 

У услугу одржавања хигијене у објектима Фонда убрајају се услуге дневног чишћења и услуге периодичног 
чишћења просторија са средствима за чишћење које обезбеђује Понуђач.  

Алате-машине за рад обезбеђује Понуђач. 
Пoтрошни материјал (папирну галантерију и сапуне) обезбеђује Наручилац. 

 

Дневно одржавање хигијене објекта: 
- чишћење прилаза објекту Наручиоца (тротоари, степенице), прикупљање смећа око објекта и одлагање истог у  

контејнер; 
- брисање улазних врата;  

- брисање рукохвата, гелендера, пултова, стаклених преграда на шалтерским боксовима; 

- влажно брисање или усисавање свих подних облога; 
- машинско чишћење ходника; 

- машинско чишћење подних „ NORAPLAN“ oблога  у згради Дирекције, у Београду, Партија 1  
- чишћење лифтова (брисање стаклених површина, огледала, чишћење пода, врата)- за Партије 1, 3, 4 и 5; 

- чишћење свих елемената санитарних чворова неутралним средствима; 
- брисање столова, столица и фотеља у канцеларијама; 

- брисање телефонских апарата и других уређаја (монитори, штампачи, копир апарати);  

- пражњење корпи за смеће и изношење смећа из објекта, замена кеса у корпама (кесе обезбеђује Понуђач). 
 

Периодично чишћење:  
Два пута недељно: 

-чишћење дворишта око објекта Службе филијале Београд I на Новом Београду за Партију 1; 

-прање санитарних чворова киселим средством; 
-чишћење aрхиве, магацина (брисање паучине, брисање прашине и чишћење подова) у присуству запосленог 

задуженог за тај простор. 
   

Једном месечно: 

- прање свих стаклених површина - комплет са дрвеним, АЛУ и ПВЦ оквирима (изузев стаклених фасада); 
- пајање свих ћошкова и плафона као и пајање и брисање спуштеног плафона са брисањем расвете у улазним 

холовима објеката; 
-  брисање  врата и канцеларијског намештаја (ормана, плакара, корпуса).   

 
 Једном у три месеца од дана потписивања уговора: 

- прање лустера, лампиона и остале расвете;  

- прање и полирање свих зидних површина (обложени зидови); 
- заштита паркета; 

- прање и полирање гумених подова;  
- брисање радијаторa, огледала и уметничких слика, ПВЦ каналица, одбојника, утикача, прекидача; 

- машинско прање, заштита и полирање тврдих подлога у Филијали за Град Београд за Партију 1. 

 
Једном у шест месеци од дана потписивања уговора:  

- прање и чишћење венецијанера; 
-машинско прање, заштита и полирање тврдих подних подлога и подних „ NORAPLAN“ oблога  у згради Дирекције, 

у Београду осим у Филијали за Град Београд;   
-чишћење и прање стаклене фасаде- за Партије 1, 2, 3, 4 и 5. 

 

Машинско прање меких подних облога (теписи и итисони) вршиће се два пута годишње или по указаној потреби 
услед нечистоће. 

  
Начин на који се одржава хигијена објеката: 

Подови: у зависности од завршне обраде, подове одржавати на следећи начин: 



 

  

 

1. Паркет и ламинат: 

-  одржавање неутралним средством намењеним за чишћење наведених површина уз коришћење адекватног 
алата. 

2. Керамичке плоче: 
-  одржавање одговарајућим средством намењеним за чишћење наведених површина уз коришћење адекватног 

алата. 

3. Мермерни подови: 
- одржавање неутралним средствима за сјајне и премазне подове, намењеним за чишћење наведених површина уз 

коришћење адекватног алата – машина; 
- премазивање емулзијом за уклањање старе емулзије, намењеним за чишћење наведених површина уз 

коришћење адекватног алата – машина; 
- полирање подова, средствима намењеним за чишћење наведених површина уз коришћење адекватног алата – 

машина; 

- наношење заштитне завршне емулзије (адекватна средства намењена за то). 
4. Терацо: 

- прање благим средствима, намењеним за чишћење ових површина уз коришћење адекватног алата– машина. 
5. Бетонски подови: 

- механичко чишћење и прање, уз коришћење одговарајућих средстава и машина. 

6. Винфлекс: 
- благо брисање средствима намењеним за чишћење ових површина уз коришћење адекватног алата– машина. 

7. Текстилни подови – итисони, теписи: 
- усисавање; 

- уклањање различитих флека; 

- освежавање екстракционом машином уз одговарајуће средство; 
- дубинско чишћење– шампонирање. 

8. Подне облоге „Noraplan“су изграђене од природне и индустријске гуме, од природних  минерала  као и 
пигмената  боје које не угрожавају  -животну средину. Оне не садрже хлор, ПВЦ и пластификаторе. Одржавају се 

средствима намењеним за чишћење ових површина адекватног алата – машина.Према препоруци произвођача за 
свакодневно чишћење се користи комбинована машина са једним диском (160-180 о/ мин) и црвеним филцом 

(јастучићем) и неутралним средством који не пени. 

Полирање се врши машином великих брзина ( 1.000 -1.500 обртаја у минути и белим јастучићем).   
9. Улазно степениште: 

- механичко чишћење и прање чишћење и прање тзв. моповање, а у зимском периоду посипање средством против 
смрзавања. 

 

Остале површине: 
У зависности од материјала, завршне обраде, површине одржавати на следећи начин: 

1.Стаклене површине- темељно чишћење средствима намењеним за чишћење наведених површина уз коришћење 
адекватног алата.  

2. Фурнир, медијапан (намештај, преграде, врата)- средствима намењеним за чишћење наведених површина уз 
коришћење адекватног алата.  

3. Метална врата се одржавају средствима намењеним за чишћење наведених површина уз коришћење адекватног 

алата. 
4. Намештај, као и намештај пресвучен кожом у свим просторима у објекту се чисти и пере средствима намењеним 

за чишћење наведених површина уз коришћење адекватног алата. 
5. Санитарије- дезинфекција, чишћење и прање одговарајућим средствима намењеним за чишћење наведених 

површина уз коришћење адекватног алата.  

6. Дрвена столарија– одржавање средствима намењеним за чишћење наведених површина уз коришћење 
адекватног алата. 

7. Уметничке слике – брисање прашине. 
8. Ограде и решетке од кованог гвожђа се одржавају брисањем и полирањем средствима намењеним за чишћење 

наведених површина уз коришћење адекватног алата. 
9. Инокс: 

- оквири врата, пултови: чишћење благим абразивним средством, заштита и полирање средством намењеним за 

чишћење наведених површина уз коришћење адекватног алата; 



 

 

- улазна врата: одржавање средствима намењеним за чишћење наведених површина уз коришћење адекватног 

алата. 
10. Цвеће: 

- брисање и одржавање жардињера и саксија као и заливање и одржавање цвећа унутар објеката. 
Начин чишћења просторија које се не чисте свакодневно: 

Просторије за којима не постоји потреба свакодневног чишћења према табели техничких карактеристика чисте се 

тако да та услуга подразумева како послове који су наведени у дневном чишћењу, тако и оне послове који су 
наведени у периодичном чишћењу. Основно правило је да се чисти све што је прљаво. 

 
НАПОМЕНА:  

сви наведени елементи које је потребно чистити како на дневном нивоу тако и елементе који се чисте периодично, 
морају се чистити уз максималну пажњу искључиво користећи одговарајућа средства и алате – машине.  

Употреба средстава и алата-машина који нису одговарајући тумачиће се као кршење уговорних обавеза и 

наношење штете имовини наручиоца.  
 

Одржавање хигијене у објектима Наручиоца обавља се у следећем временском интервалу:  
Филијале и службе филијала одржавају свакодневно, радним даном у времену од 16 до 22 часа; 

Испоставе филијала се одржавају два пута недељно, радним даном у току рада испоставе, у периоду од 13 – 16 

часова. 
 

У објекту Дирекције Београд, Др Александра Костића 9 и објекту Службе филијале Београд I на 
Новом Београду, Булевар уметности бр. 10 потребно је да Понуђач обезбеди за сваки објекат по 

једног извршиоца за одржавање хигијене у радно време од 7:30 до 15:30 часова, за Партију 1; 
У укупну понуђену цену укључено је ангажовање два извршиоца за рад у преподневним сатима.   

 

*Могућност додатног ангажовања спремачица постоји изузетно, када се из непредвиђених разлога повећа обим 
посла. У овим ситуацијама Наручилац ће благовремено обавестити Понуђача о потреби додатног ангажовања 

спремачица.  
 

Обавезне су две радне суботе, у току месеца на свим локацијама, изузев: 

у Филијали Смедерево, Ужице, Пирот, Прокупље, Нови Пазар; 
у испоставама Филијала 

 
Понуђач коме буде додељен Уговор дужан је да у тренутку потписивања Уговора достави, за сваку партију, на 

адресу Наручиоца, УЗОРКЕ ЗА ТЕЧНОСТИ, ПРАШКОВЕ ИЛИ ДРУГА ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА која ће користити за 

чишћење и одржавање хигијене у објектима Наручиоца, за које је у понуди доставио захтевану документацију 
(листове безбедности, декларације и сл.).  

 
Наручилац ће наведене узорке Понуђачу вратити након истека Уговора. Током важења Уговора Понуђач може 

користити само течности, прашкове или друга хемијска средства која одговарају достављеним узорцима или она 
која су истог или већег степена квалитета (за шта мора добити претходну сагласност од Наручиоца и доставити му 

релевантан доказ- декларацију). 

 
Наручилац задржава право да периодично контролише хемијска средства која се користе у објектима. У случају да 

Добављач приликом чишћења не користи средства која нису идентична доставњеним узорцима или да се иста не 
користе на начин прописан упутством на декларацији, Добављач је у обавези да достави нова у складу са 

захтевима из конкурсне документације.  

 
Наручилац задржава право да у случају потребе мења локацију ангажовања као и динамику вршења услуга, о чему 

писаним путем обавештава Добављача. 
Уколико током трајања уговора престане потреба за вршењем услуге одржавања хигијене у некој од локација  

Наручиоца наведених у техничким карактеристикама, укупни месечни износ одржавања биће умањен за цену 
услуге за ту локацију дату у обрасцу понуде. 

   



 

  

У објектима Фонда има укупно око 77 тепиха, димензије 160х230 и 200х290 у објектима у Београду - 

Партија 1, Бору и Зајечару - Партија 6, Ваљеву - Партија 2, Крагујевцу - Партија 5, Чачку - Партија 3, Лесковцу и 

Прокупљу - Партија 4.   
У објектима у Београду оквирно око 28 тепиха, у Бору оквирно око 4 тепиха, у Ваљеву оквирно око 23 

тепиха, у Крагујевцу оквирно око 9 тепиха, у Чачку оквирно око 2 тепиха, у Лесковцу оквирно око 3 тепиха, у 
Зајечару 1 тепих, у Прокупљу 1.  

  
 
 

 
ПАРТИЈА 1  
 

Орг. 
јединица 

Седиште 
Површина 
канц. и 

тоалета у m2 

Површина 
ходника у 

m2 

Површина 
стаклене фасаде 

у m2 

Лифтови Динамика чишћења 

Број 

извршилац
а 

Време 
вршења 

услуге 

Дирекција 
Фонд 

Ул. др Александра Костића 
4283,00 2100  2 

Радним данима  и  две суботе 
у месецу 

16 16:00-
22:00 

Просторије у Бачванској 

улици бр. 21 
296,00 41   

Радним данима  и  две суботе 

у месецу 

1 16:00-

22:00 

Просторије у Париској улици 

бр. 9 
381,00 171   

Радним данима  и  две суботе 

у месецу 

1 16:00-

22:00 

Филијала за 

град 
Београд 

Немањина бр. 30 3200,00 1400  7 
Радним данима  и  две суботе 

у месецу 

12 16:00-

22:00 

Сл. филијале Београд I, Бул. 
уметности бр. 10 

2686,00 1214 1150 1 
Радним данима  и  две суботе 
у месецу 

10 16:00-
22:00 

Испостава Чукарица, 
Стругарска бр. 1а 

122,00    
Два пута недељно радним 
даном у току радног времена 

1 13:00-
16:00 

Испостава Гроцка, Народних 
хероја бр.3а 

80,00    
Два пута недељно радним 
даном у току радног времена 

1 13:00-
16:00 

Испостава Лазаревац, 
Карађорђева бр. 17 

86,00    
Два пута недељно радним 
даном у току радног времена 

1 13:00-
16:00 

Испостава Младеновац, 

Николе Пашића бр. 27 
12,80    

Два пута недељно радним 

даном у току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Испостава Обреновац 

Шеста 10 Ц 
94,39    

Два пута недељно радним 

даном у току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Филијала 

Смедерево 

Карађорђева бр. 7 426,00 20   Радним данима 
1 16:00-

22:00 

Трг републике бр. 4 325,00 5   Радним данима 
1 16:00-

22:00 

Испостава Велика Плана, 
Николе Пашића бр. 1 

101,00 11   
Два пута недељно радним 
даном у току радног времена 

1 13:00-
16:00 

Испостава Смед. Паланка 
Трг хероја 6 

45,00    
Два пута недељно радним 
даном у току радног времена 

1 13:00-
16:00 

Филијала 
Пожаревац 

Трг Владимира Вујевића бр. 

1 
697,00 100   

Радним данима у времену  и  

две суботе у месецу 

2 16:00-

22:00 

Испостава Петровац на 

Млави, Осмог октобра бр. 6 
48,00 10   

Два пута недељно радним 

даном у току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Испостава Кучево, Жике 

Поповића бр. 46 
35,00    

Два пута недељно радним 

даном у току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Испостава Жагубица, 23. 

дивизије бр. 2 
34,00    

Два пута недељно радним 

даном у току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Испостава Велико Градиште, 

Кнеза Лазара бр. 9 
49,00    

Два пута недељно радним 

даном у току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Испостава Голубац, 

Зајечарска бб 
16,00    

Два пута недељно радним 

даном у току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Укупно:  13017.19 5072 1150 10  60  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
ПАРТИЈА 2 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Орг. 

јединица 
Седиште 

Површина 

канц. и 
тоалета у m2 

Површина 

ходника у 
m2 

Површина 

стаклене фасаде 
у m2 

Динамика чишћења 

Број 

изврши
лаца 

Време 

вршења 
услуге 

Филијала 
Ваљево 

Проте Матије бр. 4 880,00 220 500 
Радним данима у времену  и  две 

суботе у месецу 

3 16:00-

22:00 

Испостава Осечина, Браће Недића 

бр. 20 
25,00 16  

Два пута недељно радним даном у 

току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Испостава Мионица,  Мите Ракића 

бр. 1 
17,00   

Два пута недељно радним даном у 

току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Испостава Лајковац, Кнеза Милоша 

бр. 2 
50,00   

Два пута недељно радним даном у 

току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Испостава Љиг, Светог деспота 

Стефана бр. 1 
20,00   

Два пута недељно радним даном у 

току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Испостава Уб, Краља Петра I, бр. 

31 
16,00   

Два пута недељно радним даном у 

току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Филијала 

Шабац 

Служба филијале у Лозници Трг 

Владимира Вујевића бр. 1 
344,00 41  

Радним данима у времену  и  две 

суботе у месецу 

1 16:00-

22:00 

Испостава Богатић  

Мике Митровић 4 
20,00   

Два пута недељно радним даном у 

току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Испостава Коцељева 

Омладинска 12 
16,00   

Два пута недељно радним даном у 

току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Испостава Владимирци 

Светог Саве б.б. 
58,00   

Два пута недељно радним даном у 

току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Испостава Мали Зворник 

Дринска б.б. 
15,00   

Два пута недељно радним даном у 

току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Испостава Љубовија 

Војводе Мишића 55 
18,00   

Два пута недељно радним даном у 

току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Испостава Крупањ 

Маршала Тита 59 
24,00   

Два пута недељно радним даном у 

току радног времена 

1 13:00-

16:00 

Укупно:  1503 277 500  15  



 

  

ПАРТИЈА 3 

 

Орг. 

јединица 
Седиште 

Површин
а канц. и 

тоалета у 
m2 

Површина 
ходника у 

m2 

Површина 
стаклене 

фасаде у m2 
Лифтови Динамика чишћења 

Број 
извршилац

а 

Време 
вршења 

услуге 

Филијала 
Чачак 

Градско шеталиште бр. 85 520,00 260   
Радним данима у времену  
и  две суботе у месецу 

2 16:00-
22:00 

Испостава Горњи 
Милановац 
Тихомира Матијевића 3 

40,00 5   
Два пута недељно радним 
даном у току радног 
времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Лучани 

Југословенске армије 20 
25,00 10   

Два пута недељно радним 
даном у току радног 

времена 

1 
13:00-

16:00 

Испостава Ивањица 
Мркочевац 

50,00    
Два пута недељно радним 
даном у току радног 
времена 

1  

13:00-
16:00 

 

Филијала 
Ужице 

Омладинска бр. 22 737,00 362 600 1 Радним данима 
3 16:00-

22:00 

Испосвава Прибој, 

Драгољуба Савића бр. 39 
29,00    

Два пута недељно радним 

даном у току радног 
времена 

1 
13:00-

16:00 

Испостава Нова Варош, 
Карађорђева бр. 32 

24,00    
Два пута недељно радним 
даном у току радног 
времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Пријепоље, 

Валтерова бр. 44 
41,00 10   

Два пута недељно радним 
даном у току радног 

времена 

1 
13:00-

16:00 

Испостава Бајина Башта, 
Рајка Тадића бр. 20 

48,00    

Два пута недељно радним 

даном у току радног 
времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Чајетина, 
Омладинска б.б 

16,00    
Два пута недељно радним 
даном у току радног 

времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Пожега, 

Војводе Мишића бр.12 
37,00 25   

Два пута недељно радним 

даном у току радног 
времена 

1 
13:00-

16:00 

Испостава Ариље, Војводе 
Степе бр. 4 

89,00 37   
Два пута недељно радним 
даном у току радног 
времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Косјерић, Олге 

Грбић бр. 5 
36,00    

Два пута недељно радним 
даном у току радног 

времена 

1 
13:00-

16:00 

Филијала 
Краљево 

Војводе Путника бр. 5 1170,00 135  1 
Радним данима у времену  

и  две суботе у месецу 

3 16:00-

22:00 

Испостава Рашка 
Ибарска 3/2 

56,00    

Два пута недељно радним 

даном у току радног 
времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Врњачка бања 
Краљевачка 3 

21,50    
Два пута недељно радним 
даном у току радног 

времена 

1 
13:00-
16:00 

Филијала 
Нови 
Пазар 

28. новембра бб 397,00 177   Радним данима 
2 16:00-

22:00 

Испостава Тутин 

Пештерска б.б. 
16,00    

Два пута недељно радним 
даном у току радног 

времена 

1 
13:00-

16:00 

Укупно:  3352.5 1021 600 2  24  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

ПАРТИЈА 4 

Орг. 
јединица 

 Површина 
канц. и 

тоалета у m2 

Површина 
ходника у m2 

Површина 
стаклене 

фасаде у m2 
Лифтови Динамика чишћења 

Број 
извршилаца 

Време 

вршења  
услуге 

Филијала 
Ниш 

Пријездина бр. 1 

 
946,00 297   

Радним данима  и  две 

суботе у месецу 

4 16:00-

22:00 

Рајићева бр. 12 217,00    
Радним данима  и  две 
суботе у месецу 

1 16:00-
22:00 

Испостава Гаџин Хан 

Милоша обилића б.б. 
11,50    

Два пута недељно 
радним даном у току 

радног времена 

1 
13:00-

16:00 

Испостава Сврљиг 
Боре Прице 1 

14,00    

Два пута недељно 

радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Мерошина 
Цара Лазара б.б. 

20,00    
Два пута недељно 
радним даном у току 

радног времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Дољевац 

Николе Тесле б.б. 
23,00    

Два пута недељно 

радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-

16:00 

Служба филијале 
Алексинац 
Дракчета Милановића 4 

118,00 20   Радним данима 
1 

16:00-
22:00 

Испостава Ражањ 

Партизанска 168 
53,00    

Два пута недељно 
радним даном у току 

радног времена 

1 
13:00-

16:00 

Филијала 
Прокупље 

XXI српске дивизије бр. 

49 
840,00 111   Радним данима 

3 16:00-

22:00 

Испостава Житорађа 
Топличиних хероја 10 

20,00 6   

Два пута недељно 

радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Блаце 
Светог Саве б.б. 

20,00 5   
Два пута недељно 
радним даном у току 

радног времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Куршумлија 

Косте Војиновића 6а. 
47,00 15   

Два пута недељно 

радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-

16:00 

Филијала 

Лесковац 

Пана Ђукића бб 1595,00 420 160 1 
Радним данима  и  две 
суботе у месецу 

5 16:00-
22:00 

Испостава Лебане 
Цара Душана 55 

33,00 17   
Два пута недељно 
радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Власотинце 

Немањина 58 
24,00    

Два пута недељно 
радним даном у току 

радног времена 

1 
13:00-

16:00 

Испостава Бојник 
Трг Слободе 1 

19,00    

Два пута недељно 

радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Медвеђа 
Јабланичка 63 

20,00    
Два пута недељно 
радним даном у току 

радног времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Црна Трава 

Црна трава б.б. 
14,00    

Два пута недељно 

радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-

16:00 

Филијала 
Врање 

Трг републике бр. 3 2200,00 350   
Радним данима  и  две 
суботе у месецу 

6 16:00-
22:00 

Испостава Бујановац 
Карађорђа Петровића 
лам.ц. 

70,00 5   
Два пута недељно 
радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Прешево 

Васе Смајевића б.б. 
40,00    

Два пута недељно 
радним даном у току 

радног времена 

1 
13:00-

16:00 

Испостава Трговиште 
Лењинова 2 

45,00    

Два пута недељно 

радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-
16:00 

Филијала 
Пирот 

Српских владара бр. 94 512,88 85,2  1 Радним данима 
2 16:00-

22:00 

Испостава Бабушница 
Саше Ивковића 22 

45,00    
Два пута недељно 
радним даном у току 

радног времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Бела 

Паланка 
Српских Владара б.б. 

32,00 10   

Два пута недељно 

радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-

16:00 

Испостава 
Димитровград 
Балканска б.б. 

49,00 6   
Два пута недељно 
радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-
16:00 

Укупно:  7028.38 1348.2 160 2  42  



 

  

ПАРТИЈА 5 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Орг. 

јединица 
Седиште 

Површина 
канц. и 

тоалета у 
m2 

Површина 
ходника у 

m2 

Површина 
стаклене 

фасаде у m2 
Лифтови Динамика чишћења 

Број 
извршилаца 

Време 

вршења 
услуге 

Филијала 
Крагујевац 

Лепенички булевар 
бр. 9а 

1347,00 351 371 2 
Радним данима  и  две 
суботе у месецу 

4 16:00-
22:00 

Испостава 
Аранђеловац 

Књаза Милоша 163 

134,00 16   
Два пута недељно 
радним даном у току 

радног времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Кнић 

34240 Кнић 
32,00 8   

Два пута недељно 

радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-

16:00 

Испостава Рача 
Слободана Мајзера 
б.б. 

20,00    
Два пута недељно 
радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-
15:00 

Испостава Баточине 

Карађорђев Трг 5 
42,00 12   

Два пута недељно 
радним даном у току 

радног времена 

1 
13:00-

16:00 

Филијала 

Ћуприја 

Трг слободе бр. 1 550,00    
Радним данима  и  две 

суботе у месецу 

2 16:00-

22:00 

Служба филијале 

Јагодина 
Кнегиње Милице 90 

400,00 59   
Радним данима  и  две 
суботе у месецу 

2 
16:00-
22:00 

Испостава Параћин 
Николе Пашића б.б. 

70,00    
Два пута недељно 
радним даном у току 

радног времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Деспотовац 

Стевана Синђелића 
б.б. 

33,00    

Два пута недељно 

радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-

16:00 

Испостава Свилајнац 
Трг Слободе 1 

35,00    
Два пута недељно 
радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-
16:00 

Филијала 
Крушевац 

Испостава 
Александровац 

Трг ослобођења б.б. 

14,00    
Два пута недељно 
радним даном у току 

радног времена 

1 
13:00-

16:00 

Испостава Брус 
Мике Ђорђевића 7 

21,00    

Два пута недељно 

радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Варварин 
Слободе б.б. 

17,00    
Два пута недељно 
радним даном у току 

радног времена 

1 
13:00-
16:00 

Испостава Трстеник 

Вука Караџића 21 
19,00    

Два пута недељно 

радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-

16:00 

Испостава Ћићевац 
Карађорђева б.б. 

41,00    
Два пута недељно 
радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-
16:00 

УКУПНО  2775 446 371 2  20  



 

 

 
ПАРТИЈА 6 
 

Орг. 

Јединица 
Седиште 

Површина 
канц. И 

тоалета у 
m2 

Површина 
ходника у 

m2 

Површина 
стаклене 

фасаде у m2 
Лифтови Динамика чишћења 

Број 
извршилаца 

Време 

вршења 
услуге 

Филијала 
Бор 

Моше Пијаде бр. 16 710,00 200   
Радним данима  и  
две суботе у месецу 

2 
16:00-22:00 

Испостава Неготин 
Бадњевска 3 

110,00 3   
Два пута недељно 
радним даном у току 

радног времена 

1 
13:00-16:00 

Испостава Мајданпек 

Пролетерска 35 
127,00 12   

Два пута недељно 

радним даном у току 
радног времена 

1 

13:00-16:00 

Испостава Кладово 
22. септембра 48 

53,00 8   
Два пута недељно 
радним даном у току 
радног времена 

1 
13:00-16:00 

Филијала 
Зајечар 

Николе Пашића бр. 
32 

606,00 442   
Радним данима  и  
две суботе у месецу 

3 
16:00-22:00 

Испостава Сокобања 

Немањина 4 
77,00 10   

Два пута недељно 
радним даном у току 

радног времена 

1 
13:00-16:00 

Испостава Бољевац 

Краља Александра 
7/2 

64,00 16   

Два пута недељно 

радним даном у току 
радног времена 

1 

13:00-16:00 

Испостава Књажевац 
Кеј Димитрија 

Туцовића 36 

42,00 71   
Два пута недељно 
радним даном у току 

радног времена 

1 
13:00-16:00 

Укупно:  1789 762    11  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


