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На основу члана 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019) и 

Налога за спровођење поступка набавке I Брoј: 404-36-2/2021 од 12.05.2021. године  лице за 

јавне набавке Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује                        

             

П О З И В 

за прикупљање понуда за набавку услуге ангажовања координатора за безбедност и здравље 

на раду у фази извођења радова на  реконструкцији саобраћајне инфаструктуре у циљу 

унапређења туристичког потенцијала општине Сокобања и  израде Плана превентивних мера 

 

Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачима и објављује на интернет 

страни наручиоца. 

 

Предмет набавке је услуге ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду 

у фази извођења радова на реконструкцији саобраћајне инфаструктуре у циљу унапређења 

туристичког потенцијала општине Сокобања и  израде Плана превентивних мера, по Уговору 

о извођењу радова заведеном код Министарства привреде под Број: 404-02-32/3/2021-11 дана 

27. априла 2021. године. 

 

 Рок  за извођење радова на реконструкцији саобраћајне инфаструктуре у циљу 

унапређења туристичког потенцијала општине Сокобања по Уговору о извођењу радова 

заведеном код Министарства привреде под Број: 404-02-32/3/2021-11 дана 27. априла 2021. 

године је 60 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.  

 

 Рок за ивршење услуге израде плана превентивних мера је максимум 7 (седам) 

календарских дана и почиње да тече од дана достављања потребне документације од стране 

наручиоца.   

 Услуга подразумева израду Плана превентивних мера, као и његову измену и допуну. 

Потребно је израдити 1 (један) План превентивних мера у складу са    Закона о безбедности и 

здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05 , 91/15 и 113/17) и Уредбе о 

безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени 

гласник РС“, број 14/09, 95/10 и 98/18) и доставити га Наручиоцу у дигиталном формату и 

аналогном у 3 примерка. 

 Приликом примопредаје Плана превентивних мера сачињава се записник који 

потписују овлашћена лица Наручиоца и Извршиоца услуге.  

   

 Услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова 

почињу да теку од почетка изградње, односно од дана увођења у посао, а што се констатује 

записником. Услуге се извршавају за све време реализације инвестиције, односно до 

завршетка извођења и примопредаје радова на реконструкцији саобраћајне инфраструктуре. 

Време пружања услуга обухвата све фазе извођења радова који су уговорени са Извођачем 

радова (укључујући продужетак рока извођења радова проузрокован извођењем додатних и 

вишкова радова), тако да су рокови за пружање услуга координатора за извођење радова 

усаглашени са роком отпочињања и завршетка изградње. 

 

Координатор за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова дужан је да:  

1. врши координацију примене начела превенције у складу са Уредбом о безбедности 

и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима 



2 

2. координира реализацију планираних активности са циљем да се обезбеди да се 

доследно примењују превентивне мере у складу са одредбама члана 12. Уредбе о 

безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима, и 

где је неопходно, примењују специфичне мере из Плана превентивних мера; 

3. предлаже покретање поступка израде измена или допуна Плана превентивних 

мера; 

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 спречавња настанка повреда на раду и професионих болести; 

5. обезбеђује да сва лица на градилишту буду упозната 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; 

9. свакодневно обилази градилиште на врши координацију; 

10. води евиденцију о обилску градилишта и упознаје инвеститора, односно 

заступника инвеститора о променама на градилишту. 

  

Понуђач је дужан да при извршењу ове услуге поступа у складу са прописима који 

регулишу ову област.  

 

Након спроведеног истраживања тржишта овлашћено лице Наручиоца ће 

најповољнијем понуђачем закључити уговор. 

 

Понуђач је дужан да попуни и достави следеће обрасце: Уверење о положеном 

стручном испиту за обављање послова координатора у фази пројектовања; Уверење о 

положеном стручном испиту за обављање послова координатора за извођење радова, Образац 

понуде  и Образац општи подаци о понуђачу. 

 

У понуђену цену понуђач је дужан да урачуна све трошкове у вези извршења услуге  

које има. 

У понуди се исказује: 

- цена за израду Плана превентивних мера,  без и са  ПДВ-ом у  динарима, 

- цена за услугу ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду у фази 

извођења радова, за све време извођења на  реконструкцији саобраћајне 

инфаструктуре у циљу унапређења туристичког потенцијала општине Сокобања, 

без и са  ПДВ-ом у  динарима 

- укупно понуђена цена (за израду Плана превентивних мера и услугу ангажовања 

координатора, збирно), без и са  ПДВ-ом у  динарима 

Наручилац ће вредновати  укупно исказану цену без ПДВ-а.  

Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом критеријума ''најнижа 

понуђена цена без ПДВ“. У случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана 

понуда онај понуђач који је понудио краћи рок израде плана превентивних мера.  

Укупно уговорена цена, за набавку услуге ангажовања координатора за безбедност и 

здравље на раду у фази извођења радова на  реконструкцији саобраћајне инфаструктуре у 
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циљу унапређења туристичког потенцијала општине Сокобања и  израде Плана 

превентивних мера је фиксна и не може се мењати. 

Евентуални продужетак рока за извођење радова и измену и допуну плана 

превентивних мера не може утицати на укупну цену за вршење услуге која је дата у понуди. 

 

Плаћање за извршену услугу ће се вршити на следећи начин: 

- за израду Плана превентивних мера у износу који је уговорен за израду плана 

превентивних мера и у року од максимално 45 дана од дана достављања израђеног 

плана Наручиоцу, што ће бити записнички констатовано, а по испостављњном 

рачуну који мора бити регистрован у складу  са Правилником о начину и поступку 

регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и 

садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“ број 7/18, 59/18 и 

8/2019); 

- за услуге ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду у фази 

извођења радова плаћање ће се вршити сразмерно проценту реализације радова, а 

што се доказује испостављеним градилишним ситуацијама и то у року од 

максимално 45 дана од дана достављања рачуна којим мора бити регистрован у 

складу  са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно 

других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра 

фактура („Службени гласник РС“ број 7/18, 59/18 и 8/2019). 

 

Понуђач је дужан да располаже одговарајућим кадровским капациттетом, а кадровски 

капацитет подразумева: 

• 1 извршиоца који поседују Уверење о положеном стручном испиту за обављање 

послова координатора у фази пројектовања;  

• 1 извршиоца који поседују Уверење о положеном стручном испиту за обављање 

послова координатора за извођење радова. 

Услов ће се сматрати испуњеним и уколико понуђач има једно лице које поседује 

Уверење о положеном стручном испиту и за пројектовање и за извођење радова. 

Понуђачи  достављају понуде до 17.05.2021 године до 9,00 часова  факсом на број 

018/830-253 или на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца 

улица Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком  Понуда за набавку услуге 

ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду. 

Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и неће 

бити разматрана 

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и садржати све 

тражене податке. 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити 

попуњена и оверена  потписом овлашћеног лица понуђача.  

 

За праћење  реализације набавке наручилац ће одредити лице. 

 

Саставни део овог позива су: 

-Образац понуде; 
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-Образац општи подаци о понуђачу; 

 

Контакт особа: Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com 

 

У Сокобањи, 12.05.2021.године    

IV Брoј :404-37-4/2021 

                                                                                Лице за ЈН 

              Душица Станковић с.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац понуде 

за набавку услуге ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења 

радова на  реконструкцији саобраћајне инфаструктуре у циљу унапређења туристичког 

потенцијала општине Сокобања и  израде Плана превентивних мера 

 

А) 

Укупно понуђена  цена за израду Плана превентивних мера без ПДВ-а ____________динара.

     

mailto:dusicastankovic@opstinasokobanja.com
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Укупно понуђена  цена за израду Плана превентивних мера са ПДВ-ом ____________ динара. 

 

  

Б) 

Укупно понуђена  цена за услугу ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду у 

фази извођења радова, за све време извођења на  реконструкцији саобраћајне инфаструктуре 

у циљу унапређења туристичког потенцијала општине Сокобања без ПДВ-а _____________ 

динара.     

Укупно понуђена  цена за услугу ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду у 

фази извођења радова, за све време извођења на  реконструкцији саобраћајне инфаструктуре 

у циљу унапређења туристичког потенцијала општине Сокобања са ПДВ-ом _____________ 

динара.  

-  

В) 

 

Укупно понуђена   цена (В=А+Б) без ПДВ-а _______________ динара.   

  

Укупно понуђена  цена (В=А+Б) са ПДВ-ом ________________ динара.   

 

Рок за извршење услуге израде плана превентивних мера је _____ (максимално  7) 

календарска дана од дана достављања потребне документације од стране наручиоца.  

 

 

 

У цену су урачунати све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 
 
 

Датум: 
 

 
Потпис понуђача 

  

 

 

      

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача:  
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Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

Датум: 
 

 
Потпис понуђача 
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