
СГ II П 01-06

страна 44 А од 46 страна
Динамику пружања услуге односно плаћања Наручилац и Извршилац договориће одмах по
закључивању овог уговора.

ИЗВРШИЛАЦ је у обавези да обезбеди да лица која пружају уговорене услуге имају завршену
одговарајућу обуку за пружање тих услуга.

Извршилац је дужан да за пружање уговорене услуге ангажује искључиво здрава лица која
су извршила обавезан здравствени преглед у складу са Законом о заштити становништва од
заразних болести.

Члан 3.

ИЗВРШИЛАЦ је обавезан да уговорене услуге пружа по правилима струке и највишим
стандардима за обављање уговорених услуга.

Члан 4.

ИЗВРШИЛАЦ услуге се обавезује да у току једног радног дана пружа уговорене услуге у
домаћинству корисника услуге према индивидуалном плану рада у периоду од 8,00 до 16,00
часова.

Члан 5.

 Уговорена услуга биће плаћена по следећим ценама:

1. Цена без пдв-а по радном часу за једну геронто
домаћицу

_______________________(без пдв-а)

2. Цена без пдв-а по радном часу за једног
координатора

_______________________(без пдв-а)

3. Цена без пдв-а по радном дану за једну геронто
домаћицу (цена по радном часу х 4 сатa)

_______________________(без пдв-а)

4. Цена без пдв-а по радном дану за координатора
(цена по радном часу х 4 сатa)

_______________________  (без пдв-а)

5. Цена без пдв-а за месец дана (21 радни дан) за
једну геронто домаћицу (цена по радном дану х 21)

_______________________  (без пдв-а)

6. Цена без пдв-а за месец дана (21 радни дан) за
једног координатора (цена по радном дану х 21)

_______________________  (без пдв-а)

7. Цена без пдв-а за 12 месеци за једну геронто
домаћицу (цена за један месец х 12)

_______________________  (без пдв-а)

8. Цена без пдв-а за 12 месеци за једног
координатора

_______________________(без пдв-а)

                  Укупна уговорена вредност предметне услуге  износи 3.000.000,00 без пдв-а.
                  Фактурисана вредност обрачунава се на основу евиденције оствареног радног
времена.
                  Услуге не подлежу плаћању  ПДВ-а, у складу са чланом  25. став 2. тачка 11.
Закона о порезу на додату вредност ( Службени гласник РС број 84/04, 84/04- исправка,
61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 64/14-усклађени дин.износи, 68/14-др.закон, 14/14, 5/15, 5/16,
7/17-усклађени дин.износи).


