На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац, поступајући по захтеву заинтересованог
лица од 21.10.2015. године за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације за јавну набавку услуга координатора за безбедност и здравље на раду и

координатора за израду плана превентивних мера при извођењу радова на изградњи колектора од
пута за Доње Међурово до Нишавског колектора у РЗ „Доње Међурово“ , ЈН бр. 1.2.14, даје

појашњење и то:

Питање:
„У ком периоду током извођења радова и којим данима у току једне недеље је неопходно
присуство координатора у фази извођења радова?
Одговор:
Неопходно је присуство координатора у фази извођења радова, свакодневно.
Наиме, у члану 8. ст. 2. Модела уговора, као саставног дела конкурсне
документације за предметну јавну набавку, предвиђено је да Пружалац услуга предметне
услуге пружа почев од дана увођења у посао координатора од стране Наручиоца, то се
констатује записником, а од дана када отпочну припремни радови на градилишту, и траје
током целог извођења радова, односно до окончања свих радова, што се констатује
грађевинским дневником.
Уговором о извођењу радова бр. 404-02-130/8/2015-11 од 16.09.2015. године (код
Министарства привреде као Наручиоца), бр. 3030/2015-01 од 17.09.2015. године (код
Града Ниша као Инвеститора) и бр. 78/15 од 21.09.2015. године (код „МДС инжењеринг“
ДОО Ниш као Извођача радова), у члану 4. ст. 1. предвиђено је да се предметни радова
изеду у року од 90 календарских радова.
Стога, присуство координатора неопходно је свих седам дана у недељи, јер
Уговором о извођењу радова није предвиђен никакав прекид током дана викенда или
државних празника, већ се радови изводе у континуитету 90 календарских дана.
Такође,, чл. 5. овог Уговора, уговорне стране су предвиделе и могућност
евентуалног продужетка рока за завршетак радова, па је Наручилац у конкурсној
документацији у наведеном члану 8. ст. 2. Модела уговора управо и навео одредницу „до
окончања свих радова“.
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