
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
Број: 404-02-34/2014-12/15 
Датум: 22. 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 

 
 
 
на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 21. 
маја 2014. године у 16:40 часова: 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је потребно пројектовати термотехничке инсталације централоног грејања и 
кондиционирања ваздуха у холовима, с обзиром на то да је постојећа инсталација у 
задовољавајућој функцији и да је релативно скоро извршена реконструкција? 
Другим речима, да ли је потребно само да се предвиди сервисирање система и 
припадајуће аутоматике и усаглашавање позиције грејних тела са новоформираним 
просторима, а за систем CSNU и EMP само предвидети потребна сервисирања и 
урегулисавања параметара? 
 

2. Питање заинтересованог лица: 
Да ли задржавати постојеће сингл сплит јединице (климатизере) по канцеларијама 
у којима су постављени? 
 

3. Питање заинтересованог лица: 
Да ли је потребно предвидети спецификацију намештаја или се користи постојећи 
намештај који треба прераспоредити у новоформиране просторе? 
 

4. Питање заинтересованог лица: 
Да ли се задржава постојећа завршна ентеријерска обрада (спуштени плафони, 
подови, зидне облоге, електро инсталације, радијатори и FC апарати) у објекту, 



осим у деловима објекта који се прилагођавају новим потребама, и у истом да се 
предвиди само хигијенско кречење? 
 

5. Питање заинтересованог лица: 
Електроенергетске инсталације само предвидети у деловима простора који се 
прилагођавају новим потребама без реконструкције постојећих простора? 
 

6. Питање заинтересованог лица: 
Предвидети реконструкцију комплетне ''backboon'' (централни развод) SKS мреже 
(рачунарске и телефонске) са припадајућим RACK орманима по етажама довољног 
капацитета и са резервом од најмање 50% капацитета, рачунајући и новоформиране 
просторе. SKS мрежу прикључити на постојеће ресурсе (телефонску централу и 
прикључак на IP мрежу)? 
 
 

1. –  6. Одговор Комисије: 
Предмет јавне набавке су сви подпројекти побројани у Конкурсној документацији. 
У току израде идејног решења биће одлучено колики ће степен радова бити 
потребан и шта ће се од постојећег задржати. Уосталом, један од циљева 
пројектовања је да покаже која су могућа решења и шта од постојећег може да се 
задржи. 
 
 

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: 
- заинтересованом лицу које је  
тражило додатне информације и појашњења 
објавити на: 
- Порталу јавних набавки 
- интернет страници наручиоца 


