
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Комисија за јавне набавке 

Број: IV-404-290/2018 

Број ЈНМВ К 12/18 

Дана: 07.06.2018. 

Суботица, 

Трг слободе 1 

 

 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ 

КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ – ЗГРАДА НАРОДНОГ 

ПОЗОРИШТА 

 

 

 Дана 31.05.2018. године је постављен на Портал јавних набавки и сајт наручиоца позив 

за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ К 12/18, у којој 

Наручилац врши измене на следећи начин: 

  

I 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 12/18, на страни 15/32  мења се 

табела те уместо: 

 

„ 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

Рок плаћања 

Плаћање ће се вршити у року не дужем од 45 дана од дана 

пријема исправне фактуре од стране Наручиоца, (у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 

119/2012) и испоруке Студије. 

 

Рок важења понуде 

 

 

______ дана од дана отварања понуда 

(не може бити краћи од 60 дана) 

 

Рок за реализацију уговора: 

 

270 дана за услугу координатора за време извођења радова 

Стопа ПДВ: 
                          

                                          _______ % 

„ 



Сада гласи: 

„ 

 

Укупна месечна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна месечна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

Рок плаћања 

Плаћање ће се вршити у року не дужем од 45 дана од дана 

пријема исправних месечних фактура од стране Наручиоца, (у 

складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 

119/2012). 

 

Рок важења понуде 

 

 

______ дана од дана отварања понуда 

(не може бити краћи од 60 дана) 

 

Рок за реализацију уговора: 

 

270 дана за услугу координатора за време извођења радова 

Стопа ПДВ: 
                          

                                          _______ % 

„ 

 

II 

  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 12/18, мења се члан 3. став 1. 

Модела уговора где уместо: 

 

„Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора ће се извршити на рачун вршиоца 

услуге број ________________________________________ код ___________________ банке, у 

року не дужем од 45 дана од дана пријема исправних фактура од стране Наручиоца.“ 

 

 Сада гласи: 

 

„Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора ће се извршити на рачун вршиоца 

услуге број ________________________________________ код ___________________ банке, у 

року не дужем од 45 дана од дана пријема исправних месечних фактура од стране Наручиоца.“ 

 

III 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 12/18, мења се тачка 9.1. став 1. 

Упутства понуђачима како да сачине понуду где уместо: 

 

„Плаћање ће се вршити у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне фактуре од стране 

Наручиоца, (у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/2012) и испоруке Студије.“ 

 

 



 Сада гласи: 

 

„Плаћање ће се вршити у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправних месечних 

фактура од стране Наручиоца, (у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/2012).“ 
 

IV 

 У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 12/18 мења се рок за подношење и 

отварање понуда те уместо: 

 

„Рок за подношење понуда је дана 11.06.2018. године до 10:00 часова. 

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће 

такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  неблаговремено. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 11.06.2018. године у 11:00 часова, у просторијама 

Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 211-2. Отварању понуда може 

присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може учествовати лице који своје 

овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда.“ 

 

Сада гласи: 

 

„Рок за подношење понуда је дана 12.06.2018. године до 10:00 часова. 

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће 

такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је поднета  неблаговремено. 

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 12.06.2018. године у 11:00 часова, у просторијама 

Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, II спрат, канцеларија 211-2. Отварању понуда може 

присуствовати свако заинтересовано лице, али активно може учествовати лице који своје 

овлашћење преда Комисији за јавне набавке, пре почетка отварања понуда.“ 

 

V 

У осталом делу конкурсна документација остаје непромењенa. 

 

 

 

Напомена: У прилогу се налази измењена страна 15/32 Обрасца понуде и Модел уговора 

које је Понуђач у обавези да приложи приликом подношења понуде.  

 

 

 

 

 

 

Комисија за јавне набавке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 УСЛУГА КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ – 

ЗГРАДА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 

 

 

Укупна месечна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна месечна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

Рок плаћања 

Плаћање ће се вршити у року не дужем од 45 дана од дана 

пријема исправних месечних фактура од стране Наручиоца, (у 

складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 

119/2012). 

 

Рок важења понуде 

 

 

______ дана од дана отварања понуда 

(не може бити краћи од 60 дана) 

 

Рок за реализацију уговора: 

 

270 дана за услугу координатора за време извођења радова 

Стопа ПДВ: 

                          

                                          _______ % 

 

 

Напомена: 

- Понуду сачинити према спецификацији добара који су предмет јавне набавке,   

- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 

- Понуда са варијантама није дозвољена, 

-    Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора, 

-    Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,  

-   Основни елементи понуђене цене су садржани у Обрасцу понуде те се сматра да је 

сачињен образац структуре цене, 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Уговор о јавној набавци услуге координатора за безбедност и здравље на раду – 

зграда Народног позоришта, ЈНМВ К 12/18 

  

закључен између: 

 

1. Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1,  ПИБ: 

100444843, матични број: 08070695, које заступа Марија Ушумовић Давчик, 

мастер правник, као наручиоца услуге (у даљем тексту: Наручилац) с једне 

стране  и 

 

2. _________________________________________________________________, 

са седиштем у _________________________, улица 

___________________________________ број ___, ПИБ: 

______________________, матични број: _______________________, рачун 

број: __________________________________- код 

________________________________ банке, које заступа директор 

_________________________(у даљем тексту: Вршилац услуге), са друге 

стране 

 

_______________________________________     _______________________________ 

_______________________________________     _______________________________ 

_______________________________________     _______________________________ 

         (остали понуђачи из групе понуђача)              (назив подизвођача) 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 

         - да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник Републике Србије", број 124/2012, бр. 14/2015 и бр. 68/2015) и на основу позива 

за подношење понуда за набавку услуге координатора за безбедност и здравље на раду – 

зграда Народног позоришта, спровео поступак јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 

К 12/18,  

- да је Вршилац услуге доставио понуду број _________, која се налази у прилогу 

уговора и саставни је део овог уговора, 

- да понуда Вршиоца услуге у потпуности одговара спецификацији из конкурсне 

документације, која се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део, 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку 

о додели уговора за предметне услуге, под бројем **********, дана **.**.2018. године. 

 

Члан 1. 

 Вршилац услуге се обавезује да за потребе Наручиоца изврши услугу 

координатора за безбедност и здравље на раду – зграда Народног позоришта, у свему 

према спецификацији Наручиоца и у складу са понудом Вршиоца услуге, број _________ 

од ___.___.2018. године, која је заведена код наручиоца под бројем ******** дана 

**.**.2018. године, а која чини саставни део овог Уговора.  

Услуга координатора за безбедност и здравље на раду – зграда Народног 

позоришта, ЈНМВ К 12/18 

 21/32 



Члан 2. 

Вредност уговорене услуге из члана 1. овога уговора укупно износи: 

 

_________________________ динара   без ПДВ-а 

_________________________ динара   ПДВ 

       ========================================= 

            Укупно:  _________________________ динара са ПДВ-ом 

(Словима: _________________________________________________________ и __/100)  

 Уговорена цена је фиксна и она се не може мењати до коначне реализације 

уговора. 

Члан 3. 

Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора ће се извршити на рачун 

вршиоца услуге број ________________________________________ код 

___________________ банке, у року не дужем од 45 дана од дана пријема исправних 

месечних фактура од стране Наручиоца. 

Вршилац услуге доставља рачун са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ: 

100444843, матични број: 08070695, рачун број: 840-27640-46, Народна банка Србија, 

Управа за трезор. 

Регистрација фактура мора да гласи на Градска управа Суботица – 09693.         

Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету Града: Раздео 4, глава 

8, програм 13, шифра пројекта 1201-П2, функција 820, економска класификација: 511294. 

 

Члан 4. 

 Вршилац услуге се обавезује да обезбеди вршење послова координатора за 

безбедност и здравље на раду за време извођења радова за предметни објекат, која услуга 

почиње даном почетка извођења радова, о чему ће се сачинити посебан записник о 

увођењу вршиоца услуге у посао, а престаје даном завршетка радова, што се констатује 

грађевинским дневником. Рок за извођење радова за предметни објекат је укупно 270 

календарских дана. У случају продужења рока извођења радова вршилац услуге је у 

обавези да врши услуге координатора до завршетка радова на наставаку адаптације, 

реконструкције и доградње зграде  Народно позориште. 

Координатор је обавезан да у фази извођења радова градилиште обилази 

минимално 2 (два) пута недељно. 

С обзиром на захтевност радова, гледано из угла безбедности, који се изводе у 

овој набавци по процени координатора за безбедност на раду градилиште је потребно 

обићи и више пута недељно. 

 

Члан 5. 

Вршилац услуге је у обавези да изради и преда Наручиоцу „План превентивних 

мера“ за предметни објекат, у року од највише седам дана од дана потписивања уговора. 

План превентивних мера се испоручује у по три оригинална одштампана 

примерка и по један дигитални примерак у одговарајућем електонском формату – pdf.  

 

Члан 6. 

Вршилац услуге се обавезује да одмах по потписивању уговора достави 

Наручиоцу решење о именовању координатора за израду плана превентивних мера и 

решење о именовању координатора за безбедност  и здравље на раду за време извођења 

радова. 
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Члан 7. 

Вршилац услуге је дужан своју обавезу извршити у свему према правилима струке 

и важећим прописима. 

 

Члан 8. 

Вршилац услуге у целости одговара, укључујући и евентуалну одговорност пред 

надлежним органима, за своју услугу координатора за безбедност и здравље на раду за 

време извођења радова, као и за „План превентивних мера“, у складу са Законом о 

безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15) и у свему 

према Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним 

градилиштима („Службени гласник РС“ бр. 14/09 и 95/10). 

   

Члан 9. 

Наручилац је у обавези да Вршиоцу услуге достави сву потребну документацију 

коју Вршилац услуге захтева, а која му је потребна за пружање услуге, као и да му 

омогући приступ и увид у предметну документацију. 

 

Члан 10. 

Извођач радова се обавезује да у тренутку потписивања уговора или најкасније у 

року од 5 дана, од дана закључења уговора, преда наручиоцу Бланцо соло меницу за 

добро извршење посла, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 

роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначну реализацију 

уговора. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност менице  за добро извршење посла мора да се продужи. 

Бланцо соло меница мора бити регистрована код НБС. Вршилац услуге је дужан 

да уз меницу достави и Менично овлашћење које мора бити оверено и потписано од 

стране овлашћеног лица понуђача. Уз меницу мора бити достављена и копија картона 

депонованих потписа.  

 

Члан 11. 

Вршилац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана 

настанка промене, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о 

јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим 

променама које могу утицати на реализацију овог уговора. 

 

Члан 12. 

 У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да активира 

средство обезбеђења за добро извршење посла.  

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 

страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи 

основ за раскид уговора.  

 

Члан 13. 

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

облигационим односима,  Закона о планирању и изградњи и и други прописи који 

регулишу ову област. 
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Члан 14. 

Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог 

Уговора ће решавати мирним путем – споразумно. 

У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се 

надлежност Суда у Суботици. 

 

Члан 15. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности, 

сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током 

важења Уговора. 

 

Члан 16. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да 

уговорне одредбе представљају израз њихове стварне воље. 

 

Члан 17. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 

задржава 5 (пет) примерка, а Вршилац услуге 1 (један) примерак.  

 

 

 

 

 

 

 ВРШИЛАЦ УСЛУГЕ       НАРУЧИЛАЦ 

 

            ___________________                                                        _______________ 

 

 

 

  Напомена: понуђач је дужан да попуни образац модела уговора и да овлашћено 

лице потпише и  овери, са којим потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

  Понуђач попуњава податке за другог понуђача или подизвођача само у случају да 

понуду подноси група понуђача или понуду подноси понуђач са подизвођачем. 

  Напомена: Делове уговора означене * попуњава Наручилац. 
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