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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). 
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