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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број
124/2012), вршимо измену
конкурсне документације за јавну набавку услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и у фази извођења
радова, редни број ЈН 15/2015, на следећи начин:
1. У конкурсној документацији на страни број 22/36 у одељку VI Образац понуде,
тачка 5) Опис предмета јавне набавке
Брише се текст:
„5.1. Цена услуга координатора у фази израде пројекта и у фази извођења радова износи:
__________________ динара, без ПДВ-а, односно
__________________ динара, са ПДВ-ом.“
Нови текст гласи:
„5.1. Цена услуга координатора у фази израде пројекта и у фази извођења радова износи:
5.1.1. Цена услуга координат. у фази израде пројекта иноси ___________ дин. без ПДВ
5.1.2. Цена услуга координат. у фази извођења радова иноси __________ дин. без ПДВ
УКУПНА ЦЕНА УСЛУГА (5.1.1. + 5.1.2.) износи:
_______________________ динара, без ПДВ-а, односно
______________________ динара, са ПДВ-ом.“

2. У конкурсној документацији на страни број 28/36 у одељку VII Модел уговора,
члан 4.
Брише се текст:
„Извршилац се обавезује да Наручиоцу извршава услуге из члана 3. овог уговора и то по
уговореној цени од:
__________________ динара, без ПДВ-а, односно
__________________ динара, са ПДВ-ом.“
Нови текст гласи:
„Извршилац се обавезује да Наручиоцу извршава услуге из члана 3. овог уговора и то по
уговореној цени од:
Цена услуга координатора у фази израде пројекта иноси ______________ дин. без ПДВ-а,
Цена услуга координатора у фази извођења радова иноси _____________ дин. без ПДВ-а,
УКУПНА ЦЕНА УСЛУГА (у фази израде пројекта + у фази извођења радова)
износи:
_______________________ динара, без ПДВ-а, односно
______________________ динара, са ПДВ-ом.“

У осталом делу текст остаје непромењен. Ова измена конкурсне документације биће
објављена на порталу јавних набавки и на сајту наручиоца www.purs.gov.rs/aktuelnosti

Прилог:
-страна 22/36-пречишћен текст
-страна 28/36-пречишћен текст

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке су услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази
израде пројекта и у фази извођења радова, редни број ЈН 15/2015.
5.1. Цена услуга координатора у фази израде пројекта и у фази извођења радова износи:
5.1.1. Цена услуга координат. у фази израде пројекта иноси ___________ дин. без ПДВ
5.1.2. Цена услуга координат. у фази извођења радова иноси __________ дин. без ПДВ
УКУПНА ЦЕНА УСЛУГА (5.1.1. + 5.1.2.) износи:
_______________________ динара, без ПДВ-а, односно
______________________ динара, са ПДВ-ом.“
5.2. Рок и начин плаћања: рок плаћања је до .................. дана од дана пријема рачуна ( рок
не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана пријема рачуна). Плаћање се
врши уплатом на рачун најповољнијег понуђача односно извршиоца..
5.3. Рок важења понуде је ................................ дана од дана отварања понуда.
(попуњава понуђач)
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

Датум

Понуђач
м.п.

.................................

.................................................
( потпис овлашћеног лица )

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача ће споразумом определити
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац
понуде.
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(1) одлучује о техничким, технолошким и/или организационим решењима, у циљу
планирања различитих елемената или фаза радова који треба да се изводе истовремено
или један за другим,
(2) процењују рокови потребни за завршетак тих радова или фаза радова;
2) координира реализацију планираних активности са циљем да се обезбеди да
послодавци и друга лица:
(1) доследно примењују превентивне мере у складу са одредбама члана 12. уредбе,
(2) где је неопходно, примењују специфичне мере из Плана превентивних мера
3) предлаже покретање поступка израде измена или допуна Плана превентивних мера и
докумената из члана 11. став 1. тачка 4) уредбе и обезбеђује податке потребне да се
изврше те измене и допуне, узимајући у обзир настале промене на градилишту;
4) организује сарадњу и међусобно обавештавање свих послодаваца и других лица који
истовремено или један за другим изводе радове на градилишту, врши координацију
њихових активности у погледу спровођења мера за безбедност и здравље на раду ради
спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести;
5) обезбеђује да сви послодавци и друга лица на градилишту буду упознати са Планом
превентивних мера односно са његовим изменама или допунама;
6) координира споразуме ради провере да се радне активности изводе правилно;
7) предузима мере ради обезбеђивања да приступ на градилиште имају само лица која
имају дозволу да могу да уђу на градилиште;
8) обавештава надлежну инспекцију рада о случајевима када послодавци и друга лица не
примењују мере за безбедан и здрав рад.
Цена
Члан 4.
Извршилац се обавезује да Наручиоцу извршава услуге из члана 3. овог уговора и
то по уговореној цени од:
Цена услуга координатора у фази израде пројекта иноси _______________дин. без ПДВ-а
Цена услуга координатора у фази извођења радова иноси ______________ дин. без ПДВ-а
УКУПНА ЦЕНА УСЛУГА (у фази израде пројекта + у фази извођења радова) износи:
_______________________ динара, без ПДВ-а, односно
_____________________ динара, са ПДВ-ом.
Цена је фиксна за све време трајања уговора.
Рок и начин плаћања
Члан 5.
Рок плаћања је до ................ дана од дана пријема рачуна Извршиоца, а по
завршетку свих радова на објекту.
Плаћање се врши уплатом на рачун Извршиоца.
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