
РЕПУБЛИКА СРБИЈА                            
Општина Ариље                                  
Општинска управа  
01 број: 404-42/2020 
Датум: 14.08.2020  године  
 
 
 

На основу  Правилника о набавкама и напога начелника општинске управе 
општине Ариље  број 404-42/2020, од 13.08.2020 године, достављамо: 
 

 
 

П О З И В 
за достављање понуда 

 
 

Позивамо вас да доставите понуду за набавку услуга стручног надзора - Надзор 
на монтажи опреме и изградњи котларнице на дрвну сечку на парцели Здравственог 
центра Ужице-Ариље, изградњи топловода и топлотних подстаница у Ариљу, ОРН 
71320000, 44621200-1, 45331110-0, 44163120-7, 45231300-8.  
 

Понуда доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно 
попунити све податке у обрасцу.  
. 

Услови плаћања: на текући рачун испоручиоца у року од 45 дана од дана 
испоруке, а према испостављеној испостављеној фактури. 

 
 Рок за достављање понуда: 19.08.2020 године до 10,00 часова. 
 
 Начин достављања понуда: предајом у просторијама општинске управе 
општине Ариље, Светог Ахилија 53 или електронским путем на е-маил 
адресу:jnupravaarilje@gmail.com  

 
 
 
 
 

    НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                                                                Горица Петровић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Понуђач:_________________________ 
Текући рачун:  ____________________ 
ПИБ:  ____________________________ 
МБ:  _____________________________ 
Адреса: __________________________ 
Е.маил: __________________________ 
Телефон/Факс:  ___________________ 
Контакт особа: ____________________ 
 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ УСЛУГА 
 
У складу са позивом за достављање понуда и достављеном спецификацијом услуга 
изјављујемо да смо спремни да услугу  која је предмет набавке изрвршимо по следећим 
ценама и осталим условима 
 

 

Предмет набавке: 

Услуге стручног надзора на радовима монтажe опреме и 
изградња котларнице на дрвну сечку на парцели здравственог 
центра Ужице-Ариље,топловода и топлотних подстаница у 
Ариљу по систему „кључ у руке“ . 

Место извршења 

услуга: 

Територији општине Ариље 

Квалитет услуга: Понуђач је дужан да услугу изврши стручно и квалитетно у 
складу са правилима струке, захтевом за понуду, важећим 
Законским прописима и другим прописима који важе за ову врсту 
посла. 

 
 

РБ Врста радова 
Уговорена вредност 

радова без ПДВ-а 

1. 

Стручни надзор на радовима монтажe опреме и 
изградња котларнице на дрвну сечку на парцели 
здравственог центра Ужице-Ариље,топловода и 
топлотних подстаница у Ариљу по систему „кључ у 
руке“ . 
 

177.590.000,00 динара   

 
Понуђач мора имати  у радном односу на неодређено или одређено време или 
ангажованог по основу уговора ван радног односа одговорног извођача радова са 
личном лиценцом и то: 
 

Дипл.грађевински инжењер лиценце ГИ 
04-01.1 односно лиценца 410 издата пре 
ступања на снагу правилника “Лиценце 
према стручним,ужим стручним 
областима” 
  
1. Извршилац 

Надзор на изградњи котларнице 
на дрвну сечку,партерног 
уређења и грађевинских радова 
који прате изградњу топловода и 
подстаница. 



 

  

Дипл. Електро Инжењер лиценце ЕИ 05-
01.1 односно лиценца 450 издата пре 
ступања на снагу правилника “Лиценце 
према стручним,ужим стручним 
областима” 
 

1. Извршилац 

Надзор на монтажи опреме и 
електро инсталација у 
котларници на дрвну сечку, 
топловоду и подстаницама. 

Дипл.Машински инжењер лиценце  МИ 06-
01.1 односно лиценца 430 издата пре 
ступања на снагу правилника “Лиценце 
према стручним,ужим стручним 
областима”  
 

1. Извршилац 

Надзор на монтажи опреме и 
термотехничких инсталација 
котларнице на дрвну 
сечку,топловода и подстаница. 

 
Уз пријаву се мора доставити  Фотокопије захтеваних личних лиценци са 

потврдама Инжењерске коморе Србије да су носиоци лиценци чланови Инжењерске 
коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета. Потврде 
морају бити важећe на дан отварања понуда. Уколико је носилац лиценце у радном 
односу код понуђача (на одређено или неодређено време) као доказ доставити 
фотокопију М, М-А или другог одговарајућег обрасца (пријава-одјава на осигурање).  

Планирани рок извођења радова који су предмет стручног надзора износи  200 
календарских дана од ступања на снагу Уговора. 

Извршилац услуге се обавезује да ће предметне услуге вршити стручно и 
савесно, у складу са чланом 153. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, број: 72/09, 81/09-испр., 64/2010 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – 
УС, 132/2014, 145/2014,83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), Правилником о садржини и 
начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС“, број 22/2015 и 24/2017), 
постојећом техничком документацијом, важећим техничким прописима и стандардима, 
према нормама струке, као и да ће посебно водити рачуна о рационалном трошењу 
средстава, уз давање Извођачу радова, кроз своје предлоге, најбољих решења, a уз 
сагласност Наручиоца. 

Извршилац услуге се обавезује да ће из реда запослених или ангажованих 
радника именовати лице за вршење надзора које испуњава законом прописане услове 
за послове надзора и о томе обавестити Наручиоца и Извођача радова. 

Извршилац услуге се обавезује да ће Наручиоца благовремено обавештавати о 
току радова и да ће благовремено давати техничка решења Извођачу у циљу 
несметаног извођења и завршетка радова у уговореном року. 

Вршење услуга стручног надзора обухвата контролу испуњавања уговорених 
обавеза Извођача радова према Наручиоцу и преузимање одговарајућих мера за 
реализацију тих обавеза, а посебно обухвата: 

- контролу да ли се радови изводе према датој понуди и у складу са закљученим 
уговором са извођачем радова, 

- контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, 
стандарда и техничких номатива, укључујући и техничке прописе чији су саставни део 
стандарди који дефинишу обавезне техничке мере и услове којима се осигурава 
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама, 

- 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, извештај о испитивању и др.), 

- контролу и проверу квалитета изведених радова који се, према природи и 
динамици изградње објекта, не могу проверити у каснијим фазама изградње објекта 
(радови на извођењу темеља, арматуре, оплате, изолације и др.), 

- одржавање уговорених рокова, односно контролу да ли се радови изводе према 
уговореној динамици о ћему ће Извршилац благовремено обавештавати Наручиоца, 

- присуство на градилишту сваког радног дана и оверавање грађевинског 
дневника сваког радног дана, 

- давање упутства извођачу радова, нарочито у случају одступања градње од 
пројекта за грађевинску дозволу или идејног пројекта за реконструкцију, односно 
пројекта за извођење, као и у случају промене услова градње објекта, 

- сарадњу са пројектантом ради обезбеђења правилне реализације 
пројектантског концепта објекта, као и сарадњу са извођачем радова при избору 
детаља, технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање 
других питања која се појаве у току извођења радова, 

- израду извештаја и анализа, 
- непосредно учествовање у изради коначног обрачуна и у поступку примопредаје 

објекта. 
Извршилац није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца, одлучује у 

име Наручиоца о цени, роковима, начину плаћања, измени материјала који се уграђује 
и обиму неуговорених радова (накнадни, непредвиђени радови и додатни радови. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗАЦ 6 – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

 

РБ Врста радова 

Пројектована 
вредност радова 

без  
ПДВ-а 

Вредност 
стручног 

надзора без 
ПДВ-а  

Вредност 
услуге 

стручног 
надзора са  

ПДВ-0м 

1 2 3 4  5 

1. 

Стручни надзор на 
изградњи котларнице на 
дрвну сечку,партерног 
уређења и грађевинских 
радова који прате 
изградњу топловода и 
подстаница. 
 

 
 

177.590.000,00 
динара   

 
 
 

2. 

 
Стручни надзор на 
монтажи опреме и 
електро инсталација у 
котларници на дрвну 
сечку, топловоду и 
подстаницама. 

  

3. 

Стручни надзор на 
монтажи опреме и 
термотехничких 
инсталација котларнице 
на дрвну 
сечку,топловода и 
подстаница. 

  

                                                                  Укупна вредност без ПДВ-а  

ПДВ  

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом  

 
Критеријум за доделу уговора 

 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 

,,најнижа понуђена цена“.Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна 
понуђена цена без ПДВ-а. 
 
Услови плаћања:  у року од 45 дана од дана испостављања фактуре. 
 
 
Датум: __________.2020. године 

                 ____________________  
                 Потпис одговорног лица 
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