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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ОПШТИНA БОСИЛЕГРАД 

Општинска управа 

Број: 404-22/19-3 

Дана: 30.07.2019. године 

Босилеград 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДЕ 

Општинска управа општине Босилеград је, дана 30.07.2019. године, покренула 

поступак за набавку услуга надзор над извођењем радова на завршетку изградње система 

за водоснабдевање Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде „Рода“ на које се 

закон не примењује евидентирана под редним бројем 2.2.38. 

Како предметна набавка у смислу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ број 124/12,12/15 и 68/15) (у даљем тексту: Закон) није јавна набавка, у циљу 

обезбеђивања конкуренције, у складу са чланом 39. став 3. Закона, приступа се 

прикупљању понуда од  потенцијалних понуђача из области која је предмет набавке. 

У том смислу позивате се да доставите понуду за набавку услуга – стручни надзор 

над извођењем предметних радова. 

- набавка  се односи на услуге  

- понуду је потребно доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива; 

- понуду је могуће доставити на један од следећих начина: 

а) у електронској форми на адресу ljzaharijev@gmail.com  

б) преко писарнице Општинске управе општине Bosilegrad 

в) путем поште на адресу: Општинска управа општине Босилеград, улица 

Георги Димитров 82, 17540 Босилеград са обавезном напоменом: „НАБАВКА УСЛУГА 

НАДЗОРА РОДА– НЕ ОТВАРАЈ“ 

 

- понуда  мора бити достављене најкасније до 15.08.2019.  године до 1000 часова; 

- критеријум за избор најповољније понуде је „ најниже понуђена цена “. 

- оцена понуда извршиће се у року од  2  дана од дана отварања понуда; 

 - уговор ће бити закључен најкасније 3 дана од дана доношења Одлуке о додели 

уговора 

- након доношења одлуке може се извршити непосредан увид у понуде свих 

понуђача. 

 Вредност уговорених радова износи 32.746.500 динара без пдв-а или 35.746.500 

динара са пдв-ом. 

 Остале информације могу се добити на телефон 017/878-531 или путем електронске 

поште  ljzaharijev@gmail.com  
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      I ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 

Понуда бр. __________ од _______ за набавку услуга надзора над извођењем радова 

на завршетку изградње система за водоснабдевање Босилеграда и приградских насеља са 

изворишта воде „Рода“  

 

1.   Општи подаци о понуђачу 

 

Назив понуђача: ________________________________________________________ 

Адреса понуђача: _______________________________________________________  

Матични број понуђача: _________________________________________________  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): ____________________________  

Име особе за контакт: ___________________________________________________  

Електронска адреса понуђача (е-mail): ______________________________________ 

Телефон: _____________________________________________  

Телефакс: ____________________________________________  

Број рачуна понуђача и назив банке: ________________________________________ 

Овлашћено лице за потписивање уговора и функција __________________________ 

 

 

2. Пројектни задатак и понуђена цена 

 

Стручни надзор у фази извођења радова на завршетку изградње система за водоснабдевање 

Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде „Рода“  

 
 - Под дужностима Надзорног органа који ће вршити стручни надзор подразумева се и 

извршење следећих послова: 

• да обавља стручни надзор у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени 

гласник РС”, бр. 72/09,  81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС и 50/13-УС) и 

Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора («Службени гласник РС» бр. 

7/10) и осталим позитивним прописима који регулишу предметну област; 

• свакодневно врши контролу извођења радова од припремних радова до завршетка градње 

и обухвата све фазе грађења; 

• врши контролу и проверу да ли Извођач радова уграђује опрему и материјал предвиђен 

техничком документацијом, техничким стандардима и уговорном документацијом; 

• да проверава квалитет уграђеног материјала, и да ли су исти снабдевени потребним 

атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује квалитет; 

• уколико при изградњи настане потреба да Извођач радова изврши вишкове, непредвиђене 

или накнадне радове по захтеву Наручиоца, Надзорни орган је у обавези да испита 

неопходност тих радова као и да провери количине и прегледа анализу цена за накнадне и 

непредвиђене радове и  достави свој предлог ради коначног усвајања од стране 

представника Наручиоца. Извршилац ће их признати Извођачу радова ако је претходно 

прибавио сагласност представника Наручиоца; 

• контролише и оверава грађевински дневник и грађевинску књигу; 

• без одлагања прегледа радове који се касније не могу контролисати у погледу количина и 

квалитета, а податке о одобреним предметним радовима уноси у грађевински дневник и 

грађевинску књигу; 

• прегледа и даје своје мишљење на динамички план извођења радова, ради његовог 

усвајања од стране Наручиоца. 
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• одговара Извођачу радова по његовим поднетим захтевима, а уз сагласност представника 

Наручиоца уколико захтеви Извођача радова имају утицаја на уговорену цену или рок; 

• контролише и оверава ситуације Извођача радова и доставља их представнику Наручиоца 

на одобрење; 

• присуствује раду Комисије за технички преглед изведених радова; 

• након завршетка извођења свих радова, учествује у раду комисије за примопредају и 

коначан обрачун радова; 

• врши стручни надзор над радовима и отклањању недостатака који су констатовани у 

записнику Комисије за технички преглед радова; 

• сарађује у раду са представницима  органа власти и другим овлашћеним лицима, која су 

надлежна за послове у вези са предметном изградњом; 

• учествује у раду Комисије за решавање спорова, уколико то Наручилац затражи, а у вези 

са реализацијом Уговора о  извођењу радова на завршетку изградње система за 

водоснабдевање Босилеграда и приградских насеља са изворишта воде Рода; 

• по завршетку извођења радова обавеза је Извршиоца да  изврши предају документације о 

извршеним контролним испитивањима и другу документацију представнику Наручиоца; 

• према указаној потреби, а на основу сагласности представника Наручиоца вршилац 

стручног надзора је овлашћен да обустави радове када утврди неправилности чије 

отклањање не трпи одлагање, односно када би наставак радова озбиљно угрозио 

стабилност или функционалност објекта, изазвао опасност по суседне објекте,ученике,  

раднике и пролазнике; 

• да обавља проверу примене прописа, стандарда и техничких прописа; 

 

 

Укупна цена изражена у динарима без 

ПДВ-а 

 

Вредност ПДВ-а  

Укупна цена изражена у динарима са ПДВ-

ом 

 

 

3. Начин извршења услуге: 

 а) самостално 

б) са подизвођачем  

 

Назив подизвођача  

Адреса подизвођача:  

Матични број подизвођача:  

Порески идент. број подизвођача (ПИБ  

Део предмета набавке који се врши преко 

подизвођача 

 

Проценат учешћа подизвођача    

 

ц) заједнички као група понуђача 

 

Назив члана групе понуђача  

Адреса члана групе понуђача:  

Матични број подизвођача:  

Порески идент. број подизвођача (ПИБ  

Одговорна особа члана групе понуђача  

Телефон и маил адреса    
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4. Важност понуде 

 

 Рок важења понуде је _____ (словима: _________________________________ ) дана 

од дана отварања понуде (али не краћи од 60 дана) 

 

5. Рок за израду елабората  

 

 Рок за извршења је ограничен рока завршетка свих потребних радова. Уговорени 

период износи 280 дана. 

 

6. Начин плаћања  

 

 Плаћање се врши у року од __________(словима:____________)  дана  од дана 

испостављене фактуре . 

 Напомена: наручилац ће стручни надзор плаћати након испоставе оверене, 

привремене и коначне ситуације у висини која одговара пропорционалном износу 

испостављене ситуације за изведене радова. 

 Напомена 1: У случају две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, 

као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења 

понуде. 

   Напомена 2: Понуђач мора да испуњава законом прописане услове за обављање 

делатности из предмета набавке и да поседује одговарајуће лиценце  

  

Место и датум:                          Oвлашћено лице 

________________________                   МП                        _________________________ 

   


