
 
Број: 129-8/21 
Дана: 17.12.2021. године 

 

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ број 91/19) и члана 51. Правилника о ближем уређењу планирања набавки, спровођења 

поступка набавки и праћења извршења уговора о набавкама, бр. 69/20 од 10.08.2020. године,  

директор доноси 

  

ОДЛУКУ 

О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

14/2021 – Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта 

 

У поступку набавке услуга, број 14/2021 – Стручни надзор над извођењем радова на 

реконструкцији објекта, за коју је позив понуђачима упућен дана 13.12.2021. године, уговор 

се додељује понуђачу: ГОРАН РАШЕВИЋ ПР ПРОЈЕКТОВАЊЕ AQENTERIJERI НОВИ 

САД, Трг Републике 11, Нови Сад, матични број: 66001261, ПИБ: 112285392, понуда од 

16.12.2021. године, заведена код наручиоца под бројем 129-5/21 од 16.12.2021. године, која је 

оцењена као најповољнија. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 10. децембра 2021. године донео Одлуку о спровођењу поступка набавке 

услуга, бр. 129-2/21 –БП 14/2021 – Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији 

објекта. 

  

Предмет набавке су услуге. 

 

Набавка услуга предвиђена је интерним планом набавки на које се закон не примењује 

Завода за културу војвођанских Русина за 2021. годину, под редним бројем 14 – Стручни 

надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта. 

 

Процењена вредност набавке: 600.000,00 динара са ПДВ-ом, односно 500.000,00 динара без 

ПДВ-а.  

 

Реализација ове набавке не подлеже Закону о јавним набавкама на основу члана 27. Закона о 

јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр.91/2019), којим је прописано да наручилац није 

дужан да примењује одредбе закона којим се уређују јавне набавке, на набавку добара, 

услуга и спровођење конкурса за дизајн чија је процењена вредност мања од 1.000.000,00 

динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000,00 динара.    

 

Позив за достављање понуда je дана 13. децембра 2021. године, упућен следећим 

понуђачима: 

 

1. METFER PROJEKT, Максима Горког 2б, Нови Сад, e-mail - metferprojekt@gmail.com 

2. ALIQUANTUM, Трг Републике 20, II/7, Нови Сад, e-mail - info@AQ.rs 

3. AUGMENTUM d.o.o., Вељка Петровића 14, Нови Сад, e-mail - office@augmentum.rs 

4. UVID STUDIO, Јеврејска бр.11, Нови Сад, e-mail - uvid.studio.ns@gmail.com 

5. Elsing Group D.O.O., Морнарска 59, Нови Сад, e-mail - office@elsing-group.rs 

 

mailto:metferprojekt@gmail.com
mailto:zorlus_r@gmail.com
mailto:office@augmentum.rs
mailto:uvid.studio.ns@gmail.com
mailto:office@elsing-group.rs


 

 

Понуде су захтеване на бази следећих елемената: 

 
 

Ред. 

број 
Опис услуга Јед. мере Количина 

    

1 

Предмет набавке је услугa стручног надзора над извођењем радова на 

реконструкцији и адаптацији објекта у улици Матице Српске бр.15, Нови Сад.  

Надзор над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији објекта састоји 

се од контроле испуњавања уговорних обавеза извођача радова и предузимања 

одговарајућих мера за реализацију тих обавеза.  

Надзор се врши над грађевинским, грађевинско занатским, електро, 

машинским радовима, надзор над радовима на водоводу и канализацији. 

Надзор обухвата и услуге координатора за безбедност и здравље на раду у 

фази извођења радова. Спецификација радова над којим се врши надзор може 

се по потреби дати понуђачима на увид или се може преузети са Портала 

јавних набавки или са интернет странице наручиоца из конкурсне 

документације за јавну набавку отворени поступак „Реконструкција и 

адаптација објекта у улици Матице Српске бр.15, Нови Сад“.    

Надзор у погледу испуњења уговорних обавеза састоји се посебно од 

контроле:   

- извођења радова према техничкој документацији,   

- квалитета радова и уграђеног материјала и опреме,   

- одржавања рокова извођења радова,   

- утрошка средстава.   

Надзор се спроводи свакодневно, а динамика и ажурност надзора мора бити у 

складу са динамиком извођења радова.   

Извршење предметне услуге обухвата следеће послове извршиоца: 

- контролу да ли се радови врше према техничкој документацији за које се 

издаје решење о извођењу тих радова, као и благовремено предузимање мера у 

случају одступања градње од техничке документације, односно главног 

пројекта; 

- контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену 

прописа, стандарда и техничких норматива; 

- контролу и оверу количина изведених радова (овера грађевинских књига, 

привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др.); 

- проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација 

који се уграђују или постављају у објекат и да ли постоји документација којом 

се доказује њихов квалитет (атест, сертификат и др.); 

- контролу и проверу квалитета изведених радова који се према природи и 

динамици извођења радова не могу проверити у каснијим фазама изградње 

објекта (радови на извођењу оплате, изолације и др.); 

-давање потребних упутстава извођачу радова, нарочито у случају одступања 

извођења радова од техничке документације; 

- редовно праћење динамике извођења радова и усклађености са уговореним 

роковима; 

- сарадњу са пројектантом ради обезбеђења правилне реализације 

пројектантског концепта објекта, као и сарадња са извођачем радова при 

избору детаља технолошких и организационих решења за извођење радова; 

- решавање и других питања која се појаве у току извођења радова. 

Место вршења стручног надзора: објекат у улици Матице Српске бр.15, Нови 

Сад. 

Извршилац услуге је у обавези да услугу врши на основу правила струке и 

стандарда за ову врсту посла, а све у складу са важећим законским и 

подзаконским прописима који се односе на предметну услугу, посебно водећи 

рачуна о поштовању Закона о планирању и изградњи и Правилника о 

садржини и начину вођења стручног надзора („Сл.гласник РС“, бр. 22/2015 и 

24/2017). 

ком. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛАГОВРЕМЕНО, односно до дана 16. децембра 2021. године, до 12,00 часова, 

приспеле су понуде следећих понуђача, које су на основу записника о отварању понуда, 

рангиране на основу понуђене цене: 

 
Ред. 

број 
Назив понуђача Број понуде 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом  

1 

ГОРАН РАШЕВИЋ ПР ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

AQENTERIJERI НОВИ САД, Трг Републике 11, Нови Сад, 

матични број: 66001261, ПИБ: 112285392 

129-5/21 од 

16.12.2021. 

године 
598.000,00 

598.000,00 
Напомена: 

Понуђач није у 

систему ПДВ-а. 

3 
ВИД ЛАТИНОВИЋ ПР УВИД СТУДИО, Јеврејска бр.11, 

Нови Сад, матични број: 65051460, ПИБ: 110878154 

129-4/21 од 

13.12.2021. 

године 
900.000,00 

900.000,00 

Напомена: 

Понуђач није у 

систему ПДВ-а. 

 

На основу наведеног решено је као у диспозитиву. 
 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Директор 

 

_____________________ 

Анамарија Ранковић 


