
          

На основу члана 39. став 2. и 6. Закона о јавним набвкама („Сл.Гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) Општинска управа општине Босилеград упућује 

ПОЗИВ  

Позивамо Вас да дате понуду за услуге израде Плана превентивних мера и услуге 

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

завршетку изградње система за водоснабдевање Босилеграда и приградских насеља са 

изворишта воде „Рода“, који се израђује у складу са Законом о безбедности и здрављу на 

раду („Службени гласник РСˮ бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 –др.закон), Уредбом о 

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

гласник РСˮ бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018) и важећим прописима из ове области.  

 

Координатори морају да испуњавају услове прописане Уредбом о безбедности и 

здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РСˮ 

број 14/2009, 95/2010 и 98/2018), на реализацији пројекта,, Завршетак изградње система за 

водоснабдевање Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде Рода,,. 

 

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

мера“ за предметни објекат, у року од највише 10 (десет) 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. 

 

Услуге координатора за безбедност и здравље на раду обухватају услуге за све 

време извођења радова на завршетку изградње система за водоснабдевање Босилеграда и 

приградских насеља са изворишта воде „Рода“. 

 

Вршилац услуге треба у уквиру обрасца понуде да наведе посебно цену за услуге 

израде „Плана превентивних мера“, а посебно цену за услуге координатора за безбедност 

и здравље на раду у фази извођења радова. 

Вршилац услуге се обавезује да одмах по потписивању уговора, достави 

Наручиоцу услуге, решење о именовању координатора за израду плана превентивних мера 

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

радова. 

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 113/2017 –

др.закон) и у свему према Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим и 

покретним градилиштима („Службени гласник РС“ бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018).  

Наручилац ће платити услугу израде „Плана превентивних мера“ у року до 45 дана 

од данa примопредаје „Плана превентивних мера“, односно од пријема исправног рачуна 



за израду „Плана превентивних мера“, који Вршилац услуге може испоставити најраније 

са датумом примопредаје „Плана превентивних мера“. 

Накнаду за услугу координатора за безбедност и здравље на раду за време 

извођења радова, Наручилац ће платити Вршиоцу услуге по испостављеном исправном 

рачуну, по месечним ситуацијама, на крају одговарајућег месеца, све до завршетка радова 

у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.  

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. 

Очекивани почетак извођења радова је август-септембар 2019. године. Планирани 

завршетак радова октобар 2020.године. Прекид радова у месецима децембар 2019.године, 

јануар 2020.године и фебруар 2020.годин. 

Понуде се достављају на обрасцу који следи до  22.08.2019. године до 12 часова 

путем меила:ljzaharijev@gmail.com. 

Особа за контакт: Љубен Захаријев тел.063/282-014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Понуда бр:_____________ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача:   

Adpeca понуђача:   

Матични број понуђача:   

Порески  идентификациони  број понуђача (ПИБ):   

Име особе за контакт:   

Електронска адреса понуђача (e-mail):   

Телефон:   

Телефакс:   

Број рачуна понуђача u назив банке:   

Лице  овлашћено  за  потписивање уговора   

Уписан у Регистар понуђача који се води код Агенције за 

привредне регистре (заокружити да или не): Да                Не 

Адреса интернет странице на којој су доступни подаци о 

испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне 

набавке из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона:  

  

 

 

 



 

 

 
Назив услуге 

Понуђена цена без 

ПДВ-а 

Понуђена цена са 

ПДВ-а 

А 
Цена израде ,,Плана превентивних 

мера''   

Б 
Цена за услугу координатора у фази 

извођења радова   

Укупна цена (А+Б) 
  

 

 

 

Начин и рок 

плаћања: 

Вирмански, 

• Након примопредаје планa превентивних мера, у року до 

45 дана од дана примопредаје „Плана превентивних мера“ 

односно од дана пријема исправне фактуре од стране 

Наручиоца коју Вршилац услуге може испоставити 

најраније са датумом примопредаје „Плана превентивних 

мера“ 

• за услугу координатора за безбедност и здравље на раду за 

време извођења радова, Наручилац ће платити Вршиоцу 

услуге по испостављеном исправном рачуну, по месечним 

ситуацијама, на крају одговарајућег месеца, све до 

завршетка радова у року до 45 дана од дана пријема 

исправног рачуна. 

Рок за реализацију 

уговора: 

• Рок за услугу израде „Плана превентивних мера“ je 10 дана 

од дана закључења уговора, 

• рок за извршење услуге координатора за безбедност и 

здравље на раду за време извођења радова је за све време 

радова на завршетку изградње система за водоснабдевање 

Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде 

„Рода“. 

 

Место и начин 

испоруке „Плана 

превентивних 

мера“: 
 

Франко наручилац, Општина Босилеград.  

План превентивних мера се испоручује у по три оригинална 

одштампана примерка и по један дигитални примерак у 

одговарајућем електонском формату – pdf. 

 

Место и датум:___________________       М.П        Понуђач ___________________ 

 

 Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  


