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Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази
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Градска управа - Одељење за јавне набавке
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1. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, РОКА КАО И
ОСТАЛИХ УСЛОВА ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Наручилац се обавезује да исплату израде Плана превентивних мера
безбедности и здравља на раду изврши у року:
 не дужем од 45 дана од дана пријема Плана превентивних мера, као и
достављања исправног рачуна, уплатом на рачун понуђача коме се додели
уговор.
Захтеви у погледу рока извршења предметне услуге
Рок за израду и предају Плана превентивних мера безбедности и здравља на
раду:
 максимум 30 календарских дана од дана издатог налога од стране наручиоца.
Захтеви у погледу места извршења предметне услуге
Место пружања услуге израде Плана превентивних мера безбедности и
здравља на раду је у просторијама понуђача са обавезним периодичним посетама
места извођења радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу, односно седиште
пројектанта – извођача радова.
Захтеви у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди
Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. Цена
услуге одређена у понуди је фиксна и не може се мењати за време важења уговора од
стране понуђача.
Понуђена цена обухвата цену извршења услуге – Ангажовање координатора за
безбедност и здравље на раду у фази пројектовања – израда ППМ за извођење радова
на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу, и свих осталих пратећих односно зависних
трошкова набавке (трошкови долакса, трошкови одласка, трошкови потребног
потрошног материјала и сл.).
Подаци о језику на коме понуда мора бити састављена
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана
на српском језику. Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити
преведени на српски језик и оверени од стране судског тумача.

Конкурсна документација у поступку набавке на који се Закон не примењује –
Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања –
израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу
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2. НАЧИН, МЕСТО И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Понуђачи су дужни да понуду доставе до 15.03.2021. године до 12:00 часова, без
обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту на адресу: Градска управа Одељење за јавне набавке, Трг револуције 33/4, 16000 Лесковац, са назнаком: „Понуда
за набавку услуге – Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази
пројектовања – израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у
Лесковцу – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив и
адресу понуђача. Понуде које стигну након наведеног рока (дана и сата), сматраће се
неблаговременим и неће бити узете у разматрање, и исте ће бити враћење
понуђачима неотворене.

3. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Уговор се додељује економски најповољнијој понуди на основу критеријума
ЦЕНА.
Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном
ценом
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија
понуда биће изабрана путем жреба.
Поступак жребања спроводи Комисија за јавну набавку, у просторијама наручиоца у
присуству овлашћених представника понуђача, а о начину и времену жребања
понуђачи би били накнадно обавештени.

Конкурсна документација у поступку набавке на који се Закон не примењује –
Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања –
израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу
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4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број ________________ од ____________________ године у поступку набавке
услуге – Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази
пројектовања – израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у
Лесковцу
ОПШТИ ПОДАЦИ О ИЗВРШИОЦУ УСЛУГЕ
Извршилац услуге (назив предузетника
односно правног лица)
Адреса седишта
Матични број
ПИБ
Особа за контакт
Електронска адреса
Број телефона
Број факса
Лице овлашћено за потписивање уговора
Број рачуна понуђача и назив банке
Микро
Класификација извршиоца услуге:
Мало
(заокружити
начин
разврставања
Средње
предузећа према критеријумима Закона о
Велико
рачуноводству)
Физичко лице (предузетник)

Потпис овлашћеног
лица

Датум : _____________
Место: _____________

____________________

Конкурсна документација у поступку набавке на који се Закон не примењује –
Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања –
израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
за набавку услуге – Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази

пројектовања – израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у
Лесковцу
 Цена ангажовања координатора у фази пројектовања (цена израде Плана
превентивних мера безбедности и здравља на раду – за извођење радова на
изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу) _______________ динара без ПДВ-а
односно __________________ са ПДВ-ом.
У случају да понуђач није у систему ПДВ-а, уписује исту цену и без ПДВ-а и са ПДВ-ом. У
цену су урачунати сви трошкови које понуђач буде имао при извршењу предметне
услуге (трошкови доласка, трошкови одласка, трошкови потрошног материјала и сл.).
1) Рок важења понуде:
_____ (словима: ____________________ ) дана од дана отварања понуда (не краћи од
30 дана од дана отварања понуде)
2) Рок извршења услуге:
Рок за израду и предају Плана превентивних мера безбедности и здравља на раду:
 ________ дана (максимум 30 календарских дана) од дана издатог налога од
стране наручиоца.
3) Место извршења услуге:
Место пружања услуге израде Плана превентивних мера безбедности и здравља на
раду је у просторијама понуђача са обавезним периодичним посетама места извођења
радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу, односно седиште пројектанта –
извођача радова.
4) Рок плаћања:
Наручилац се обавезује да исплату израде Плана превентивних мера безбедности и
здравља на раду изврши у року:
 не дужем од 45 дана од дана пријема Плана превентивних мера, као и
достављања исправног рачуна, уплатом на рачун понуђача коме се додели
уговор.

Датум и место:

Потпис одговорног лица

_____________________

_____________________

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су
подаци наведени у обрасцу понуде тачни.

Конкурсна документација у поступку набавке на који се Закон не примењује –
Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања –
израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу
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5. ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
СА УПУТСТВИМА
Уколико понуду подноси правно лице, као понуђач, мора доказати да:
1) не постоје основи за искључење (члан 111. Закона) и
2) испуњава захтевани критеријум за избор привредног субјекта – уписан у регистар
привредних субјеката или други одговарајући регистар (члан 115. Закона).
Уколико понуду подноси физичко лице, као понуђач, мора доказати горе
наведене услове које мора да испуни правно лице, као понуђач, с тим да се у овом
случају брише доказ под редним бројем 2).
Испуњеност услова наведених под 1) и 2) понуђач доказује достављањем изјаве
којом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку набавке (Образац бр. 1).
Образац бр. 1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ТРАЖЕНИХ УСЛОВА
за набавку услуге – Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у
фази пројектовања – израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица
у Лесковцу
Понуђач ________________________________________________, са седиштем у
_________________________, улица ___________________________________________
број _______, сагласан сам да наручиоцу на његов захтев, без одлагања, могу
доставити наведене доказе и под материјалном и кривичном одговорношћу дајем
следећу изјаву:

ИЗЈАВА
Изричито наводим да испуњавам све услове дефинисане конкурсном документацијом
за предметну набавку, и то:
1) не постоје основи за искључење, сходно члану 111. Закона, и
2) испуњавам захтевани критеријум за избор привредног субјекта – уписан у регистар
привредних субјеката или други одговарајући регистар, сходно члану 115. Закона
3) располаже довољним и одговарајућим стручним и техничким капацитетом.
датум и место:
________________________
Потпис овлашћеног
лица понуђача
_________________

Конкурсна документација у поступку набавке на који се Закон не примењује –
Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања –
израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу
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6. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА
Критеријуми за избор привредног субјекта за предметну набавку односе се на:
 стручни и
 технички капацитет
Стручни капацитет:


2 (два) извршилаца који поседују Уверење о положеном стручном испиту за
обављање послова координатора у фази пројектовања односно израду ППМ.

Испуњеност услова доказује се достављањем изјаве (образац бр. 2) којом се под
пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да располаже траженим
стручним капацитетом, као и достављањем одговарајућих копија уверења о
положеном стручном испиту за обављање послова координатора у фази пројектовања
односно изради ППМ, које издаје надлежно министарство, као и доказ о ангажовању
извршиоца (копија уговора о раду и други облици радног ангажовања ван радног
односа, предвиђени Законом о раду).

Технички капацитет:


Понуђач је у последње 3 (три) године (2020., 2019. и 2018. година) извршио
услуге координатора пројектовања – израда ППМ за најмање 3 (три) објекта
јавне намене, од којих је најмање 1 (један) објекат спорта – спортска дворана
категорије „V“ – класа 126500 према Правилнику о класификацији објеката („Сл.
Гласник РС“, 22/2015) или фудбалски стадион категорије 4 према УЕФА
Правилнику о стадионској инфраструктури за спортске објекте)

Испуњеност услова доказује се достављањем изјаве (образац бр. 3) којом се под
пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да располаже траженим
техничким капацитетом, као и достављањем фотокопије одговарајућих уговора о
пружању услуге израде ППМ, којим се јасно и недвосмислено потврђују наведене
референце.

Конкурсна документација у поступку набавке на који се Закон не примењује –
Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања –
израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу
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Образац бр. 2
ИЗЈАВА КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА РАСПОЛАЖЕ ТРАЖЕНИМ СТРУЧНИМ
КАПАЦИТЕТОМ
за набавку услуге – Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази
пројектовања – израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у
Лесковцу
Понуђач (назив предузетника односно правног лица)
___________________________________________________________са седиштем у
_________________, улица _________________________________________,број _____,
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу изјаву
ИЗЈАВА
Изричито наводим да располажем траженим стручним капацитетом, и то:
Број уверења о
Име и презиме
положеном стручном
Р.бр.
Основ ангажовања
извршиоца
испиту (за
пројектовање)
1.
2.

Напомена: Поред горе наведене изјаве потребно је доставити и копију Уверења о
положеном стручном испиту за обављање послова координатора за пројектовање, за
наведене извршиоце у изјави, коју је издало надлежно министарство. Такође, у
зависности од основа ангажовања, понуђач је дужан да достави доказ о ангажовању
горе наведених извршиоца (копија уговора о раду и други облици радног ангажовања
ван радног односа, предвиђени Законом о раду).
Датум и место:
Потпис овлашћеног
лица

____________________

__________________

Конкурсна документација у поступку набавке на који се Закон не примењује –
Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања –
израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу
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Образац бр. 3
ИЗЈАВА КОЈОМ ПОНУЂАЧ ПОТВРЂУЈЕ ДА РАСПОЛАЖЕ ТРАЖЕНИМ ТЕХНИЧКИМ
КАПАЦИТЕТОМ
за набавку услуге – Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази
пројектовања – израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у
Лесковцу
Понуђач (назив предузетника односно правног лица)
_____________________________________________са седиштем у _________________,
улица _____________________________________, број _____, под пуном материјалном
и кривичном одговорношћу даје следећу изјаву
ИЗЈАВА
Изричито наводим да располажем траженим стручним капацитетом, и то:
 Понуђач је у последње 3 (три) године (2020., 2019. и 2018. година) извршио
услуге координатора пројектовања – израда ППМ за најмање 3 (три) објекта
јавне намене, од којих је најмање 1 (један) објекат спорта – спортска дворана
категорије „V“ – класа 126500 према Правилнику о класификацији објеката („Сл.
Гласник РС“, 22/2015) или фудбалски стадион категорије 4 према УЕФА
Правилнику о стадионској инфраструктури за спортске објекте)
Напомена: Поред горе наведене изјаве потребно је доставити и фотокопије
одговарајућих уговора о пружању услуге израде ППМ, којим се јасно и недвосмислено
потврђују наведене референце.

Датум и место:
Потпис овлашћеног
лица

____________________

__________________

Конкурсна документација у поступку набавке на који се Закон не примењује –
Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања –
израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу
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7. ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ ИЛИ
ИЗВРШЕЊА
Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања –
израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу

Набавка се односи на ангажовање координатора за безбедност у фази
пројектовања, за потребе Одељења за друштвене делатности и локални развој, Трг
револуције 45, 16000 Лесковац.
Место израде Плана превентивних мера безбедности и здравља на раду је у
просторијама понуђача са обавезним периодичним посетама места извођења радова
на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу, односно седиште пројектанта – извођача
радова.
Услуге координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања
почињу да теку од дана издавања налога наручиоца.
Рок за израду и предају Плана превентивних мера:
 максимум 30 календарских дана од дана издатог налога од стране наручиоца.
Услуга подразумева израду Плана превентивних мера као и његову измену и допуну у
складу са налогом координатора за извођење радова током извођења радова.
Правни основ
У складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“
бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон), Уредбом о безбедности и здрављу на
раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“ бр.
14/2009, 95/2010 и 98/2018, у даљем тексту: Уредба) и важећим прописима из ове
области, неопходно је израдити План превентивних мера безбедности и здравља на
раду, и ангажовати координатора за безбедност у фази пројектовања који ће обавити
следеће послове:
1. Врши координацију примене начела превенције у случају наведеном у члану 10.
напред наведене Уредбе;
2. Израђује План превентивних мера безбедности и здравља на раду (Прилог 5) којим
је одређено уређење градилишта и специфичне мере за безбедан и здрав рад на
градилишту;
3. Води рачуна да се при изради Плана превентивних мера безбедности и здравља на
раду, када је потребно, узму у обзир све индустријске активности у близини
градилишта;
4. Припрема документа, која у складу са карактеристикама пројекта, садрже
релевантне информације из области безбедности и здравља на раду које је потребно
узети у обзир у току извођења свих радова на градилишту.
План превентнивних мера безбедности и здравља на раду (Прилог 5), из става 1. тачка
2. члана 11. из Уредбе, мора да садржи и специфичне мере за безбедан и здрав рад за
радове наведене у Прегледу радова при којима се појављује специфичан ризик од
настанка повреде и оштећења здравља запослених (Прилог 2). Обавља друге послове у
складу са прописима из ове области.
Конкурсна документација у поступку набавке на који се Закон не примењује –
Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања –
израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу
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План превентивних мера безбедности и здравља на раду и техничку
документацију за изградњу објекта у складу са прописима о планирању и изградњи
који чине основу за процену ризика од настанка повреда и оштећења здравља на
радним местима и у радној околини на предметном градилишту доставља се
Одељењу за друштвене делатности и локални развој, Трг револуцје 45, 16000
Лесковац, у штампаном и електронском облику.


Цена ангажовања координатора у фази пројектовања (цена израде Плана
превентивних мера безбедности и здравља на раду – за извођење радова на
изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу) _______________ динара без ПДВ-а
односно __________________ са ПДВ-ом.

У случају да понуђач није у систему ПДВ-а, уписује исту цену и без ПДВ-а и са ПДВ-ом. У
цену су урачунати сви трошкови које понуђач буде имао при извршењу предметне
услуге (трошкови доласка, трошкови одласка, трошкови потрошног материјала и сл.).
Понуђач је у обавези да изврши све тражене услуге из спецификације.
Место и датум: _________________
Потпис овлашћеног лица
понуђача
__________________

Конкурсна документација у поступку набавке на који се Закон не примењује –
Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања –
израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу
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8. МОДЕЛ УГОВОРА
Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања –
израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу
Закључен дана ___________ 2021. године у Лесковцу између:
1. Република Србија, Град Лесковац, Градска управа - Одељење за јавне набавке,
улица Трг револуције 33/4, ПИБ 100545518 кога заступа шеф Одељења Зоран
Новаковић, сходно Одлуци о Градској управи града Лесковца (“Службени гласник
града Лесковца“, бр. 2/17 и 29/17) као наручилац и

2. _____________________________________________, из_______________________
улица и број_________________________, текући рачун_______________________
назив банке__________________________матични број ______________________,
ПДВ број _________________, шифра делатности ____________________________,
ПИБ ____________________, кога заступа _________________________________,
као најповољнији понуђач (у даљем тескту: извршилац услуге).
Члан 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет овог уговора је набавка услуга – Ангажовање координатора за безбедност и
здравље на раду у фази пројектовања – израда ППМ за извођење радова на изградњи
стадиона Дубочица у Лесковцу, која је конкретизована понудом број ______од
________________ а која је саставни део овог уговора.
Саставни део овог уговора је понуда извршиоца услуге са спецификацијом услуге.
Члан 2.
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ
Извршилац услуге се обавезује да изврши услуге из члана 1. овог уговора, и то:
1. Врши координацију примене начела превенције у случају наведеном у члану 10. напред
наведене Уредбе;
2. Израђује План превентивних мера безбедности и здравља на раду (Прилог 5) којим је
одређено уређење градилишта и специфичне мере за безбедан и здрав рад на
градилишту;
Конкурсна документација у поступку набавке на који се Закон не примењује –
Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања –
израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу
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3. Води рачуна да се при изради Плана превентивних мера безбедности и здравља на
раду, када је потребно, узму у обзир све индустријске активности у близини градилишта;
4. Припрема документа, која у складу са карактеристикама пројекта, садрже релевантне
информације из области безбедности и здравља на раду које је потребно узети у обзир у
току извођења свих радова на градилишту.
План превентнивних мера безбедности и здравља на раду (Прилог 5), из става 1. тачка 2.
члана 11. из Уредбе, мора да садржи и специфичне мере за безбедан и здрав рад за
радове наведене у Прегледу радова при којима се појављује специфичан ризик од
настанка повреде и оштећења здравља запослених (Прилог 2). Обавља друге послове у
складу са прописима из ове области.
Члан 3.
Извршилац услуге овлашћује:
_____________________________________________ (име и презиме) да за наручиоца
обавља послове координатора у фази пројектовања према важећим прописима, који
поседује Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова координатора у
фази пројектовања бр. ___________________ од __________________ године, издато од
стране Министарства рада и социјалне политике, управе за безбедност и здравље на
раду.
Члан 4.
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Цена ангажовања координатора у фази пројектовања (цена израде Плана превентивних
мера безбедности и здравља на раду – на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу)
односно укупна вредност уговора износи _______________ динара без ПДВ-а односно
__________________ са ПДВ-ом.
Члан 5.
Цена одређена у понуди је фиксна и не може се мењати за време важења уговора од
стране извршиоца услуге. Понуђена цена обухвата цену услуге – Ангажовање
координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања – израда ППМ за
извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу, и свих осталих пратећих
односно зависних трошкова набавке (трошкови доласка, трошкови одласка, трошкови
потрошног материјала и сл.).
Члан 6.
Наручилац се обавезује да исплату израде Плана превентивних мера изврши у року:
 не дужем од 45 дана од дана пријема Плана превентивних мера, као и достављања
исправног рачуна, уплатом на рачун понуђача коме се додели уговор.
Конкурсна документација у поступку набавке на који се Закон не примењује –
Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања –
израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу
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Члан 7.
Извршилац услуге је дужан да приликом фактурисања односно испостављања рачуна
наручиоцу, у истом назначи рок плаћања, број уговора о пружању услуге и датум његовог
склапања, а који представља основ за плаћање.
Члан 8.
ПЕРИОД ВРШЕЊА УСЛУГЕ
Рок за израду и предају Плана превентивних мера:
 ________ дана (максимум 30 календарских дана) од дана издатог налога од стране
наручиоца.
Услуга подразумева израду Плана превентивних мера безбедности и здравља на раду као
и његову измену и допуну у складу са налогом координатора за извођење радова током
извођења радова.
Члан 9.
МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГЕ
Место израде Плана превентивних мера безбедности и здравља на раду је у просторијама
понуђача са обавезним периодичним посетама места извођења радова на изградњи
стадиона Дубочица у Лесковцу, односно седиште пројектанта – извођача радова.
Члан 10.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај уговор закључује се са роком важења до коначног извршења обавеза уговорних
страна односно до утрошка средстава. Уговор се сматра закљученим када га обе уговорне
стране потпишу, односно у тренутку када исти наручилац прими потписан и оверен од
стране извршиоца услуге.
У име и за рачун наручиоца о извршењу овог уговора стараће се Одељење за друштвене
делатности и локални развој, Трг револуције 45, 16000 Лесковац.
Члан 11.
За све што није регулисано овим уговором, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима и других важећих законских прописа и подзаконских аката
којима се регулише предмет уговора.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних
делова решаваће се споразумно, а спорове који не могу бити решени споразумно
решаваће надлежни суд у Лесковцу.

Конкурсна документација у поступку набавке на који се Закон не примењује –
Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања –
израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу
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Члан 12.
Наручилац задржава право једностраног раскида Уговора у случају неуредног испуњења
уговорених обавеза од стране извршиоца услуге.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се
другој уговорној страни.
Члан 13.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих наручилац задржава 3
(три) примерка за своје потребе и извршилац услуге 3 (три) примерка за своје потребе.
НАРУЧИЛАЦ

ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ

___________________

________________________

Напомена: модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да је
сагласан са моделом уговора.

Конкурсна документација у поступку набавке на који се Закон не примењује –
Ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања –
израда ППМ за извођење радова на изградњи стадиона Дубочица у Лесковцу
16/16

