
                                 
                         Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
                      Број: 404-02-7/2014-12/5  
                     Датум: 10. фебруар 2014 
                          Немањина бр.22-26 
                                  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 сачињава 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку 
- Техничка контрола Главног пројекта реконструкције објекта у ул. Катанићева бр. 

15 у Београду - 
редни број 2/2014 

 
 
на писани захтев заинтересованог лица, који је у Министарству правде и државне 
управе примљен дана 10. фебруара 2014. године: 
 

1. Питање заинтересованог лица: 
Јавном набавком бр. 2/2014 као неопходан пословни капацитет се тражи да је 
понуђач у периоду од пет година пре објављивања односно достављања позива за 
подношење понуда, пружио услуге техничке контроле минимум једног главног 
пројекта реконструкције или изградње јавног објекта пословне намене, који садржи 
елементе као и предметни пројекат. Да ли се као референца прихвата техничка 
контрола главног пројекта стамбено-пословног објекта површине преко 18.500 m² 
који садржи следеће делове: 

 Архитектонско грађевински пројекат са архитектонско грађевинским 
детаљима 

 Пројекат конструкције објекта – статички прорачун са детаљима арматуре 
 Пројекат грађевинске физике 
 Пројекат склоништа – арх., грађ., маш., електро 
 Архитектонско грађевински пројекат две ТС 10/04кВ 
 Пројекат унутрашњих инсталација водовода и канализације, са прикључком 

на спољну мрежу 
 Пројекат спринклер инсталација 
 Пројекат електроенергетских инсталација јаке струје 
 Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација – интерфон, РТВ 

пријем, кабловски ТВ, телефон, дојава пожара 
 Пројекат термотехничких инсталација са топлотном подстаницом 



 Главни пројекат вентилације и одимљавања гаража 
 Пројекат електроинсталација топлотне подстанице 
 Пројекат лифтова 
 Елаборат противпожарне заштите (тада се звао елаборат) 
 Елаборат заштите на раду  
 Пројекат дренаже (према инжењерско геолошким условима) 
 Пројекат обезбеђења темељне јаме 
 Главни пројекат електромонтажног дела ТС10/04кВ 
 Главни пројекат спољне електроенергетске мреже 
 Главни пројекат уређења терена у границама комплекса са пројектом 

озелењавања и пројектом потпорних зидова 
 Синхрон план 
 Главни пројекат интерних колско пешачких саобраћајница  
 Пројекат геодетског обележавања 
 Пројекат саобраћајне сигнализације 
 Главни пројекат дизелелктричног агрегата 88кВА 

 
 

1. Одговор Комисије: 
 
Имајући у виду да је конкурсном документацијом јасно наведено да референца 
треба да се односи на јавни објекат пословне намене, одговор на питање је да се 
техничка контрола главног пројекта стамбено-пословног објекта, не може 
прихватити као одговарајућа референца.  
 
 
 

Комисија за јавну набавку 
 Милан Лазаревић, дипл.инж.ел., члан 

Светлана Марковић, архитекта, заменик члана 
Деана Власак, дипл.инж.арх., члан 

Зорица Шерeмет Довијанић, дипл.инж.арх., заменик члана 
Јована Грујић, службеник за јавне набавке, дипл. правник, члан 

Јелена Кулић, слижбеник за јавне набавке, дипл. правник, заменик члана 
 
 

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

 


