
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-34/2014-12/14 
Датум: 21. мај 2014. године 

Б е о г р а д 
         
 
 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 
број 124/12), Комисија за јавну набавку је припремила 
 
 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку  
- израда техничке документације за извођење радова  

на адаптацији и санацији објекта у ул. Устаничка бр. 14 у Београду - 
редни број 12/2014 

 
 
 
 
 
Након обиласка објекта у ул. Устаничка бр. 14 у Београду, организованог 20. маја 
2014. године у 16:00 часова, наручилац овим путем скреће пажњу и обавештава сва 
заинтересована лица да предмет јавне набавке остаје непромењен, те да га чини 
како је и наведено у Конкурсној доикументацији:  
 
 
''А.1)  Израда идејног решења (са елементима идејног пројекта) 
  
 На основу постојећег предлога програмског идејног решења (у прилогу) и 
потреба будућих корисника урадити коначно идејно решење са потребним 
елементима идејног пројекта: 
      - цртеже који одређују објекат у простору са распоредом просторија (све 
основе, карактеристичне пресеке, изгледе и сл.); 
 -  намену објекта, технички опис, планирану инвестициону вредност објекта и 
др. 

 

А.2)  Израда главних – извођачких пројеката 
 
 Архитектонско-грађевински пројекат са свим архитектонским и 
конструктивним детаљима потребним за извођење радова; 
 Пројекат електроенергетских инсталација; 



 Пројекат електромоторног развода, аутоматске регулације и централног 
система за надзор и управљање (EMR и CSNU); 
 Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација; 
 Пројекат лифтова; 
 Пројекат термотехничких инсталација; 
 Пројекат водовода и канализације – хидротехничке инсталације; 
 Пројекат заштите од пожара; 
 Елаборат енергетске ефикасности; 
 Елаборат заштите на раду; 
 План превентивних мера; 
 Спецификација намештаја и опреме1.  
1 Врста, количина, димензије и материјали за уградни намештај и мобилијар и врста, количина и димензије опреме '' 
 
 
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
Милан Лазаревић, дипломирани инжењер електротехнике – члан 

Предраг Миливојевић, дипломирани правник – заменик члана 
Светлана Марковић, архитекта – члан 

Владимир Винш, дипломирани правник – заменик члана 
Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке – члан 

Јадранка Савић, дипломирани правник – заменик члана 
 

 
 
доставити: 
- свим лицима која су обишла објекат 
 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


