
1 

 

НАРУЧИЛАЦ 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Општинска управа 

Број: 404-72/17-02 

Датум: 16.08.2017. 

Ч а ј е т и н а 

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ЈНМВ-У 20/17 

УСЛУГЕ КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ФАЗИ 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ЗА РАДОВЕ НА ИЗГРАДЊИ ПАНОРАМСКЕ ЖИЧАРЕ - 

ГОНДОЛЕ НА ЗЛАТИБОРУ 

 
 

Измена 1:  

 

На страни 7. у делу додатни услови уместо постојећег : 

 

Да располаже довољним кадровским капацитетом 

 

• Да понуђач има у радном односу или ангажоване на други начин ( уговор о 

привремено повременим пословима, уговор о делу) најмање за цео период 

извршења конкретног уговора о јавној набавци следеће кадрове : 

 минимум једно лице које поседује уверење о положеном стручном испиту за 

обављање послова координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења 

радова, која издаје Министраство за рад, запошљавање, борачка и социјана питања - 

Управа за безбедност и здрваље на раду 

 

Након измена гласи: 

 

• Да понуђач има у радном односу или ангажоване на други начин ( уговор о 

привремено повременим пословима, уговор о делу) најмање за цео период 

извршења конкретног уговора о јавној набавци следеће кадрове : 

 минимум једно лице које испуњава услове прописане „Уредбом о безбедности и 

здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима“(сл.гласник РС 

бр.14/2009,95/2010) за обављање послова координатора за безбедност и здравље на 

раду у фази извођења радова. 

 

o Начин доказивања: 

 

Понуђач доставља : 

 

 Фотокопију уговора на основу ког је лице ангажовано (а ако је предузетник то лице 

онда извод из АПР-а из кога се јасно види да је предузетник лице које је и носилац 

уверења о положеном  стручном испиту за обављање послова координатора за 
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извођење радова које издаје Министраство за рад, запошљавање, борачка и социјана 

питања - Управа за безбедност и здрваље на раду) 

 Фотокопију диломе којом доказује да испуњава услов из уредбе тј. да има најмање 

завршене студије првог степена (основне академске или основне струковне 

студије), у области: архитектуре, грађевинског инжењерства, електротехничког и 

рачунарског инжењерства, инжењерства заштите животне средине и заштите на 

раду, машинског инжењерства или саобраћајног инжењерства, односно студије у 

трајању од најмање две године у одговарајућој области; 

 

 Фотокопију уверења о положеном  стручном испиту за обављање послова 

координатора за извођење радова које издаје Министраство за рад, запошљавање, 

борачка и социјана питања - Управа за безбедност и здрваље на раду 

 

 Фотокопије  

➢ Потврда инвеститора о извршеним услугама којима доказује да има најмање три 

године радног искуства на пословима изградње објеката или пословима 

безбедности и здравља на раду. 

 

           На страни 7. Брише се додатни услов пословни капацитет. 

 

Измена 2: 

 

На страни 6. и 7. у делу А) Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. 

Закона о јавним набавкама за ПРАВНА ЛИЦА као понуђаче, подизвођаче, односно 

понуђаче из групе понуђача уместо постојећег: 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 

понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда; 

2) а) извода из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда (за дела из 

надлежности основног и вишег суда), на чијем подручју се налази седиште домаћег 

правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим 

се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 

    б) извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних 

дела организованог криминала; 

      в) извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих. 
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3) (брисано) 

4) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода или потврда Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ под тач. 2), и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу 

са законом. 

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, односно важеће лиценце за рад геодетске организације и геодетске лиценце за 

одговарајућу врсту геодетских радова из члана 2. „Правилника о лиценцама за рад  

геодетске организације и геодетске лиценци ( Сл.Гласник РС бр. 33/10), а у складу са 

Законом о државном премеру и катастру („Сл.Гласник РС“ бр.72/09, 18/10, 65/13, 15/15 ) 

 

Након измена: 

 

Брише се тачка 5) 

 

Измена 3: 

 

На страни 16 у делу 5.16. Место и динамика извршења уместо постојећег : 

 

Извршилац ће предметне услуге вршити на локацији извођења радова на изградњи 

панорамсек жичаре - гондоле на Златибору за све време извођења радова на изградњи 

предметног објекта. Услуга се врши од увођења извођача радова у посао, па до окончања 

свих радова, што се констатује грађевинским дневником. 

 

Након измена : 

 

Извршилац ће предметне услуге вршити на локацији извођења радова на изградњи 

панорамске жичаре - гондоле на Златибору за све време извођења радова на изградњи 

предметног објекта. Анексом  уговора о извођењу  радова на изградњи гондоле на 

Златибору са пратећим објектима по систему „кључ у руке“ - Партија 1 закљученим 

између Општине Чајетина и МПП „Јединство“ Севојно,број: 404-167-8/1/15-02 датум: 

18.08.2016.год. дефинисан је рок за извођење радова  који изонси 314 дана од добијања 

грађевинске дозволе 

Услуга се врши од увођења извођача радова у посао, па до окончања свих радова, што се 

констатује грађевинским дневником. 

 

 

 

 

Измена 4:  

Мења се конкурсна документација на страни 18. Тачка 5.22 и након измена гласи: 

 

5.22. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен 

у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако 
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наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року осам дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће 

сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим 

ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор 

одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим 

следећим најповољнијим понуђачем. 

 

 

 

 

ДОСТАВЉАМО НОВИ МОДЕЛ УГОВОРА 
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МОДЕЛ УГОВОРА  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Општинска упраав 

Број: 404-72/17-02 

Датум:________ 

Ч а ј е т и н а 

 

 

У  Г  О  В  О  Р ( МОДЕЛ ) 

о обављању услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова 

за радове на изградњи панормаске жичаре - Гондоле на Златибору. 

                                       у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-у 20/17 

  

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:    1.   Општина Чајетина, Општинска управа 

                                                  (у даљем тексту Наручилац) 

  ул. А.Карађорђевића бр. 28, 31310 Чајетина 

  Мат. број : 07353553  ПИБ : 101072148 

  које заступа начелник Вељко Радуловић 

и 

                                  2.    _________________________( у даљем тексту Понуђач ) 

                                            ул.________________________________________________, 

                                           Мат. број___________________, ПИБ__________________, 

                                         које заступа директор_______________________________ 

 

и   

                                         ___________________________ (Подизвођач- ако постоји ) 

                                         ул.________________________________________________, 

                                        Мат. број___________________, ПИБ__________________, 

                                      које заступа директор_______________________________ 

 

Члан 1. 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:Услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази 

извођења радова за радове на изградњи панормаске жичаре - Гондоле на Златибору. 

 

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-у 20/17 Набавка 

услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова за радове на 

изградњи панормаске жичаре - Гондоле на Златибору., Извршилац 

__________________________, као изабрани најповољнији понуђач се обавезује  да врши 

услуге  описане у техничкој спецификацији  које су  предмет овог уговора, према условима 

који су одређени конкурсном документацијом и прихваћеном понудом Понуђача 

бр.________ од _____.2017. године, заведеној код Наручиоца под бројем ______ дана 

_____ .2017. године, а која је саставни део овог уговора. 
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Члан 2. 

Уговорена цена предметних услуга износи ______________динара без обрачунатог ПДВ-

а,односно ________________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

Члан 3. 

Плаћање ће се вршити у року од минимум 45 дана по пријему оригиналног рачуна   на 

писарницу  Наручиоца.  

Уколико буде потребе за извршењем предметних услуга у вредности која прелази износ 

опредељених за реализацију овог уговора (процењена вредност јавне набавке) у току 

периода трајања уговора ,уз сагласности лица овлашћеног од стране  Наручиоца да 

надзире извршење уговора, може  се одобрити  повећање укупне вредности уговора у 

износу највише до 5% од вредности уговора.  

Уговор је ограничен финансијски до висине средстава опредељених за реализацију 

уговора. 

Члан 4. 

Извршилац ће предметне услуге вршити на локацији извођења радова на изградњи 

панорамсек жичаре - гондоле на Златибору за све време извођења радова на изградњи 

предметног објекта. Анексом  уговора о извођењу  радова на изградњи гондоле на 

Златибору са пратећим објектима по систему „кључ у руке“ - Партија 1 закљученим 

између Општине Чајетина и МПП „Јединство“ Севојно,број: 404-167-8/1/15-02 датум: 

18.08.2016.год. дефинисан је рок за извођење радова  који изонси 314 дана од добијања 

грађевинске дозволе 

Услуга се врши од увођења извођача радова у посао, па до окончања свих радова, што се 

констатује грађевинским дневником. 

 

Члан 5. 

Извршилац се обавезује да ангажује стручна лица која испуњавају услове дефинисане 

чланом 6. Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним 

градилиштима  и то: 

Кородинатора за извођење радова за потребе Наручиоца,обавља следеће послове : 

 

1) врши координацију примене начела превенције у случајевима када се: 

 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, 

 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: 

 доследно примењују превентивне мере у складу са одредбама члана 12. ове уредбе, 

 

 где је неопходно, примењују специфичне мере из Плана превентивних мера  

  предлаже покретање поступка израде измена или допуна Плана превентивних мера 

и докумената из члана 11. став 1. тачка 4) ове уредбе и обезбеђује податке потребне да се 

изврше те измене и допуне, узимајући у обзир настале промене на градилишту; 

 организује сарадњу и међусобно обавештавање свих послодаваца и других лица 

који истовремено или један за другим изводе радове на градилишту, врши координацију 
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њихових активности у погледу спровођења мера за безбедност и здравље на раду ради 

спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести; 

  обезбеђује да сви послодаваци и друга лица на градилишту буду упознати са 

Планом превентивних мера , односно са његовим изменама или допунама; 

  координира споразуме ради провере да се радне активности изводе правилно; 

  предузима мере ради обезбеђивања да приступ на градилиште имају само лица која 

имају дозволу да могу да уђу на градилиште; 

 обавештава надлежну инспекцију рада о случајевима када послодавци и друга лица 

не примењују мере за безбедан и здрав рад. 

 

Члан 6. 

Стручна лица из члана 5. Овог уговора одређује изврашилац у свему сагласно одредбама 

Закона о безбедности издрављу на раду и Уредеб о безбедности и здрављу на раду на 

привременим или покретним градилиштима. 

 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да ће у циљу успешног извршења уговорених услуга пружити на 

увид сву докуметнацију непоходну за обављање послова координатора за безбедност и 

здравље на раду при извођењу радова и приступ свим потребним подацима у области 

безбедности и здравља на раду да би извођач претходно био упознат са процесом изградње 

предметног објекта, ризицима у процесу изградње и мерама за њихово отклањање. 

 

Члан 8. 

Извршилац се обавезује да на дан закључења уговора преда Наручиоцу регистровану 

сопствену бланко меницу и менично овлашћење за добро извршење посла,уредно оверену 

и потписану од стране овалшћеног лица понуђача, у корист Наручиоца,која може бити 

реализована у износу до 10% од вредности бр._________ од  ___.___. 2017. године, која 

треба да садржи клаузулу „без протеста“  роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 10 

дана након извршења посла. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла биће реализовано уколико : 

- извршилац посла не обезбеди тачан квалитет услуга у складу са потребама Наручиоца, 

све у складу са Техничком спецификацијом из конкурсне документације, правилима 

струке, као и са техничким прописима и стандардима који регулишу ову материју, односно 

не отклони недостатке у договореном року,  

- извршилац посла не изврши услуге у уговореном року  

- извршилац посла не испоштује цене уговорене у обрасцу структуре цене после првог 

враћања рачуна на усаглашавање,  

-не дође до извршења овог уговора кривицом Понуђача 

 

Уз меницу, се достављају следећа документа:  

-Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење Наручиоца за попуњавање и 

подношење исте менице на наплату (менично овлашћење) 

- Оверена фотокопија картона депонованих и оверена копија захтева за регистрацију 

менице у регистру меница,на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, 

оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења 

уговора. 
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-Уколико дође до промене лица овлашћених за потписивање обавезно је поновно 

достављање депо картона овереног од стране банке. Уколико је лице које је потписало 

меницу избрисано из картона депонованих потписа, потребно је поново доставити 

меницу,оверену фотокопију картона депо потписа и захтев за регистрацију менице оверен 

од стране пословне банке. Уколико није дошло до промене лица које је потписало меницу, 

није потребно поново достављати меницу. 

 

Наведено средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла као и наведена 

пратећа документа, Понуђач коме Наручилац додели уговор у обавези  је да достави 

приликом потписивања уговора. У случају да дође до реализације средства финансијског 

обезбеђења из наведених разлога,а уговор не буде раскинут, Понуђач се обавезује да 

Наручиоцу одмах достави идентично средство финансијског обезбеђења ради обезбеђења 

извршења остатка уговором преузетих обавеза која може бити реализована у износу до 

10% од вредности преосталог износа. 

 

Члан 9. 

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не 

испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 

Отказни рок износи 7 (седам) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења 

о раскиду уговора.  

Члан 10. 

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и законски прописи који се односе на предмет овог уговора. 

 

Члан 11. 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно. 

У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу. 

       

 Члан 12. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 

2 (два) примерка. 

 

 

За Извршиоца : За Наручиоца 

Начелник Општинске управе Чајетина 

Вељко Радуловић 

 

_____________________________________         _______________________________ 
 

 


