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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 
1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

 
Назив наручиоца: Министарство правде и државне управе 
Адреса: ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд 
Интернет страница: www.mpravde.gov.rs  
ПИБ: 102199684  
Матични број: 07563132 
Број рачуна: 840-1620-21 
Шифра делатности: 8411 

            Регистарски број: 6012000717 

 
 

1.2 Напомена да се спроводи отворени поступак 
 
          Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са 
чланом 32. Закона о јавним набавкама. 
 
 

1.3 Предмет јавне набавке 
 
          Предмет јавне набавке су услуге – израда техничке документације: идејног 
решења (са елементима главног пројекта) и главног пројекта реконструкције 
објекта у ул. Катанићева бр. 15 у Београду за потребе смештаја правосудних 
органа. 
 

1.4 Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци 

 
          Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.  
 
           

1.5 Контакт (лице и служба) 
 
          За све потребне информације у вези са предметном јавном набавком 
контакт особе у Министарству правде и државне управе, Сектору за 
материјално-финансијске послове, Одсеку за јавне набавке и имовинско-правне 
послове су: Јована Грујић, тел: 011/2646-929, email: jovanagrujic@mpravde.gov.rs 
и Јелена Кулић, тел: 011/3620-639, email: jelena.kulic@mpravde.gov.rs . 
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 

 
2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

 
         Предмет јавне набавке су услуге – израда техничке документације: идејног 
решења (са елементима идејног пројекта) и главног пројекта реконструкције 
објекта у ул. Катанићева бр. 15 у Београду за потребе Републичког јавног 
тужилаштва, Апелационог тужилаштва у Београду, Другог основног тужилаштва у 
Београду, Државног већа тужилаца и Другог основног суда у Београду. 
 
          Предмет јавне набавке је ближе одређен у делу 5. Техничке спецификације. 
 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 71240000 – Архитектонске, 
инжењерске услуге и услуге планирања, 71242000 – Израда пројеката и нацрта, 
процена трошкова, 71245000 – Нацрти за одобрење, радни цртежи и 
спецификације. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Страна 6 од 66

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 
ПОНУДУ 

 
 
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 
наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи 
поступак јавне набавке. 
 
 

3.1 Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 
 
          Понуда мора да буде састављена на српском језику.  
 
 

3.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена 
 

          Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који 
морају да буду њихов саставни део, понуђач попуњава читко, како би могла да се 
утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача их потписује и 
печатом оверава. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. 
           
 

3.3 Рок, начин и место подношења понуда 
 
          Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у Писарницу 
Наручиоца до 25. новембра 2013. године до 11:00 часова, на адресу: Министарство 
правде и државне управе, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд. 
          Понуђач подноси понуду лично или путем поште, на поменуту адресу 
Наручиоца.  
          Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом. 
На предњу страну коверте/кутије понуђач лепи попуњен Пропратни образац 
(образац 6.1 у делу 6. конкурсне документације) у који уписује податке о свом 
називу, адреси, броју телефона и телефакса, имејл адреси и имену и презимену 
овлашћеног лица за контакт.           
          Пожељно је да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и 
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови. 
          Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
 
 

3.4 Време и место отварања понуда 
 
          Јавно отварање понуда биће одржано 25. новембра 2013. године у 11:30 
часова, на адреси: Министарство правде и државне управе, ул. Немањина бр. 22-26, 
11000 Београд, 4. спрат, канцеларија број 31. 
          Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 
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          У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 
          Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који 
ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да Комисији Наручиоца 
предају писана пуномоћја на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у 
поступку јавног отварања понуда. 
          Благовремено приспеле понуде Комисија ће отварати по редоследу приспећа. 
          О поступку отварања понуда Комисија води записник који потписују чланови 
Комисије и присутни представници понуђача.  
          Присутном представнику понуђача се на лицу места уручује примерак 
записника. 
          Понуђачу који је поднео понуду, а није присуствовао поступку јавног  
отварања понуда, примерак записника се доставља у року од три дана од дана 
отварања понуда. 
 
 

3.5 Понуда са варијантама и партије 
 
          Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
          Предмет јавне набавке није обликован у партије. 
 
 

3.6 Измене, допуне и опозив понуде 
 

          Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да 
допуни, измени или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком: 
''Допуна понуде'', ''Измена понуде'' или ''Опозив понуде'' за јавну набавку Израда 
техничке документације за реконструкцију објекта у ул. Катанићева бр. 15 у 
Београду, редни број 19/2013. Понуђач је дужан да јасно назначи која документа 
накнадно доставља, односно који део понуде мења. 

 
 
3.7 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, 
нити да учествује у више заједничких понуда 

 
          Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
          Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 
у заједничкој понуди или као подизвођач и обрнуто, нити исто лице може 
учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити 
одбијене.  
          У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
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3.8 Понуда са подизвођачем 
 
          Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди 
наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који 
ће извршити преко подизвођача. 
          Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу 
не може бити већи од 50% . 
          Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
          Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 
који су тражени у делу 4. конкурсне документације. 
         Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 

3.9 Заједничка понуда 
 
          Понуду може поднети група понуђача. 
          Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
обавезно садржи податке о: 

- члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
- понуђачу који ће издати рачун; 
- рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

          Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 
солидарно према наручиоцу. 
          Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености 
услова који су наведени у делу 4. конкурсне документације. 
 
 

3.10 Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока, као и осталих 
услова од којих зависи прихватљивост понуде 

 
 

 Начин и услови плаћања 
 
          Плаћање се врши уплатом на рачун добављача. 
          Наручилац ће плаћање уговорене вредности вршити на следећи начин: 
- аванс (уколико је тражен, и то највише до 20% од уговорене вредности) у року од 

30 дана од пријема авансног предрачуна; 
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- 30% од уговорене вредности у року од 15 дана од дана предаје предмета уговора 
у уговореном року и рачуна; 

- преостали део од уговорене вредности у року од 30 дана од дана извршене 
примопредаје и достављања коначног рачуна. 

          Добављач је дужан да на сваком рачуну јасно наведе на који се део услуге 
односи рачун. 
          Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са 
могућностима извршења буџета Републике Србије. 
 

 Рок 
 
          Рок за извршење услуга је 120 календарских дана од дана увођења у посао. 
          Продужење рока могуће је само изузетно, на писани захтев Добављача 
поднет пре истека уговореног рока уз детаљно образложење разлога за продужење 
рока. Одлуку о продужењу рока доноси Наручилац. 
 

 Примопредаја услуга и отклањање недостатака 
 
          Добављач је дужан да у уговореном року преда Наручиоцу два примерка 
израђене техничке документације што се констатује записнички. 
          Израђена техничка документација подлеже техничкој контроли коју ће 
извршити привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник који 
испуњава услове предвиђене Законом о планирању и изградњи, а које је одабрано 
од стране Наручиоца. 
          Након отклањања евентуалних недостатака, уочених приликом техничке 
контроле, Добављач доставља комплетну техничку документацију у 6 (шест) 
примерака у стандардном (папирном) облику и 1 (један) примерак у електронском 
облику. Тако достављена техничка документација се заводи код Наручиоца што се 
сматра извршеном примопредајом. 
          О извршеној техничкој контроли Главног пројекта, сачињава се извештај који 
потписују одговорни пројектант, а исправност пројекта потврђује се на пројекту. 
  
 
 

3.11 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у 
понуди  

 
          Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.  
          Понуђена цена обухвата цену предметних услуга и све друге зависне односно 
пратеће трошкове.  
          Цена је фиксна и не може се мењати. 
          Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених 
саставних делова које сматра меродавним. 
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3.12 Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача и 
добављача 

 
а) Понуђач је дужан да у понуди достави 
 

 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 10% од вредности 
понуде без ПДВ-а. Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и 
иста мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на 
први позив, са роком важења 30 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико 1) 
понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 
измени своју понуду, или 2) понуђач коме је додељен уговор благовремено 
не потпише уговор о јавној набавци. 
Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави ову банкарску гаранцију понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 

 
 Писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију 

за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, 
са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока. 

 Писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију 
за повраћај авансног плаћања у висини плаћеног аванса, са роком важења 30 
дана дужим од уговореног рока. (понуђач доставља само ако је у понуди 
захтевао исплату аванса) 

 
 
б) Добављач је дужан да достави: 
 

 Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року од 10 дана од дана 
закључења уговора, а која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, 
наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за 
добро извршење посла издаје се у висини од 10% од вредности уговора без 
ПДВ-а, са роком важења који је 30 дана дужи од уговореног рока. Ако се за 
време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да 
продужи рок важења банкарске гаранције за добро извршење посла. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла 
уколико добављач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима на 
начин предвиђен уговором. 

 Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у року од 10 дана од 
дана закључења уговора, а која ће бити са клаузулама: неопозива, 
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска 
гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини траженог аванса, 
са роком важења који је 30 дана дужи од уговореног рока. Ако се за време 
трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи рок 
важења банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. Наручилац ће 
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уновчити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања уколико 
добављач не буде оправдао примљени аванс у роковима и на начин 
предвиђен уговором. (добављач доставља само ако је тражио исплату 
аванса) 

 
 

3.13 Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза – важи само за 
понуђаче који се налазе на списку негативних референци 

 
          Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан 
предмету конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је 
тражено у тачки 3.12, под а), алинеја 2 (писмо о намерама банке да ће банка 
понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од 
вредности уговора без ПДВ-а), достави писмо о намерама банке да ће банка 
понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 15% 
од вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем. 
          Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је 
дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, 
безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција 
за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора 
без ПДВ-а, са роком важења који је 30 дана дужи од уговореног рока. Ако се за 
време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи рок 
важења банкарске гаранције за добро извршење посла. 
 
 
 

3.14 Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу 
заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

 
          Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви. 
           
 

3.15 Додатне информације и појашњења у вези са припремањем 
понуде 

 
 
          Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуда. 
          Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема захтева 
за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, 
одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске 
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поште и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници. 
          Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 
понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу: Министарство правде и 
државне управе, ул. Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, или имејл адресе: 
jovanagrujic@mpravde.gov.rs и jelena.kulic@mpravde.gov.rs , са назнаком: Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку – Израда техничке 
документације за реконструкцију објекта у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, редни 
број 19/2013. 
          Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
          Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 
20. Закона о јавним анабавкама, а то је писаним путем, односно путем поште, 
електронске поште или факсом. У случају да је од стране наручиоца или понуђача 
достављен документ путем електронске поште или факсом, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем 
тог документа што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ 
да је извршено достављање. 
 
 

3.16 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна 
објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код 
понуђача односно његовог подизвођача 

 
          Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да захтева од понуђача 
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 
понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача. 
          Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу 
оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
         Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 
понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
  
 

3.17 Обавештење о начину означавања поверљивих података у 
понуди 

 
 
          Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 
понуђач означио у понуди. 



 Страна 13 од 66

          Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у 
документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу 
садрже ознаку ''ПОВЕРЉИВО'', као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног 
лица понуђача. 
          Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу 
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном 
бојом, поред њега мора да буде наведена ознака ''ПОВЕРЉИВО'', а испод поменуте 
ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
          Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на 
поменути начин. 
          Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду 
поверљивости података добијених у понуди. 
          Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од 
значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда. 
          Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, 
понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 
           
 

3.18 Критеријум за доделу уговора 
 
          Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена. 
           
 

3.19 Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом 
понуђеном ценом 

 
         Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити 
додељен понуђачу који је понудио мањи аванс. 
  
 

3.20 Обавезе понуђача по члану 74. став 2. и 75. став 2. Закона о 
јавним набавкама 

 
          Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (образац 6.6 у делу 6. конкурсне документације). 
          Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 

3.21 Захтев за заштиту права 
 
          Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. 
Закона о јавним набавкама. 
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          Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или 
пословно удружење у њихово име. 
          Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту 
права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 
          Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, 
факсом или препорученом пошиљком са повратницом. 
          Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није 
другачије одређено. 
          Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива 
за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања. 
          После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, 
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 
          О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. 
          Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара, и то тако што се уплатница 
попуњава следећим подацима: 
 
Сврха уплате: Републичка административна такса за јавну набавку 

услуга, Израда техничке документације за 
реконструкцију објекта у ул. Катанићева бр. 15 у 
Београду, редни број 19/2013 

Корисник: Буџет Републике Србије 
Шифра плаћања: 153 
Број рачуна: 840-742221843-57 
Број модела: 97 
Позив на број: 50-016 
 
 
 

3.22 Закључење уговора 
 
          Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је 
додељен уговор у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за 
заштиту права. 
          Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та 
понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а 
закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими 
одлуку о додели уговора.  
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
4.1 Обавезни услови из чл. 75. Закона и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 

1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар. 

 
Докази:  
Правно лице:  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда. 
 
Предузетник: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из одговарајућег регистра. 
 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за сваког 
од учесника из групе. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 
 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. 

 
Докази:  
Законски заступник, предузетник, физичко лице: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је 
пребивалиште лица или место рођења лица, да није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. 
Правно лице: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична 
дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је 
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уверење потребно доставити, су: Основни суд на чијем подручју је седиште 
правног лица, Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица, Виши суд у 
Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе. 
 
Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај 
доказ и за правно лице и за законског заступника.  
У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за 
сваког од њих. 
У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког 
учесника из групе. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). 
 
*Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
 

3) Услов: Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуда. 

 
Докази:  
Правно лице: Потврде привредног суда и прекршајног суда да му није изречена 
мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да 
код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера 
забране обављања делатности. 
 
Предузетник: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог 
орагана није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране 
обављања делатности. 
 
Физичко лице: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања одређених послова. 
 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за 
сваког учесника из групе. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). 
 
*Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење 
понуда. 
 
 

4) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јане дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште 
на њеној територији. 
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Докази: 
Правно лице, предузетник, физичко лице: Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода. 
 
Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо два горе наведена 
доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку 
приватизације. 
У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког 
учесника из групе. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). 
 
*Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
 

5) Услов: Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом. 

 
Доказ:  
Правно лице: Важеће овлашћење Министарства унутрашњих послова за израду 
Главног пројекта заштите од пожара, у складу са Законом о заштити од пожара 
(«Службени гласник РС», број 111/09). 
 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за 
учесника из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке који се 
односи на израду Главног пројекта заштите од пожара. 
У случају да део јавне набавке који се односи на израду Главног пројекта заштите 
од пожара, не прелази 10% укупне вредности јавне набавке, понуђач може 
извршење поверити подизвођачу у ком је случају дужан да наведени доказ достави 
за подизвођача.   
 
 

4.2 Додатни услови из чл. 76. Закона и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 
 

1) Услов: да располаже неопходним финансијским капацитетом – да је за 
претходне три године, остварио приходе од продаје у укупној вредности од 
најмање 60.000.000,00 динара. 
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Докази: Извештај о бонитету за јавне набавке – БОН-ЈН, који издаје Агенција за 
привредне регистре. 
 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача 
испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који 
испуњавају тражени услов. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба 
доставити за подизвођача. 
 

2) Услов: да располаже неопходним пословним капацитетом – да је понуђач, у 
периоду од три године пре објављивања позива за подношење понуда, 
израдио најмање један пројекат реконструкције или изградње јавног објекта 
пословне намене, структуре и површине (П≈15.000m² нето), као што је 
предмет јавне набавке. 

 
Докази: Списак референтних наручилаца односно уговора (образац 6.7 у делу 6. 
конкурсне документације) и копије наведених реализованих уговора из којих се 
јасно види врста и вредност пружених услуга и потврде референтних наручилаца 
којима се доказује да је предметни уговор реализован (образац 6.8 у делу 6. 
конкурсне документације). 
 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача 
испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који 
испуњавају тражени услов. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба 
доставити за подизвођача. 
 
 

3) Услов: да располаже довољним кадровским капацитетом – да понуђач, пре 
објављивања позива за подношење понуда, има у радном односу (одређено 
и/или неодређено време) или по другом, Законом о раду («Службени 
гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), правно дозвољеном основу, 
ангажовано најмање по једно лице следећих струка са следећим лиценцама: 

 
- дипл. инж. арх – лиценца 300 (одговорни пројектант арх. пројеката); 

- дипл. инж. грађ – лиценца 310 (одговорни пројектант грађ. конструкција 
објеката високоградње, нискоградње и хидроградње) или лиценца 311 
(одговорни пројектант грађ. конструкција објеката високоградње); 

- дипл. инж. маш – лиценца 330 (одговорни пројектант термотехнике, 
термоенергетике, процесне и гасне технике) и лиценца 333 (одговорни 
пројектант транспортних средстава, складишта и машинских конструкција 
и технологије) – није неопходно да једно лице поседује обе лиценце, 
понуђач ће испунити услов и ако достави доказ за два дипл. инж. маш 
од којих сваки има по једну од тражених лиценци; 

- дипл. инж. ел – леценца 350 (одговорни пројектант електроенергетских 
инсталација ниског и средњег напона), лиценца 352 (одговорни пројектант 
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управљања електромот. погонима-аутоматика, мерења и регулација) и 353 
(одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и система) – није 
неопходно да једно лице поседује све три лиценце већ је битно да све 
три тражене лиценце буду заступљене, односно понуђач овај доказ 
може испунити и ако има ангажована три дипл. инж. ел од којих 
сваки поседује по једну од ових лиценци; 

- одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда – лиценца 381; 

- техничка лица (или лице) са лиценцом (уверењем од МУП-а о положеном 
стручном испиту из области заштите од пожара) за израду пројекта 
заштите од пожара, у складу са Законом о заштити од пожара.  

Потребно је да наведена лица имају радно искуство на изради пројеката 
реконструкције или изградње објеката најмање пет година пре објављивања позива 
за подношење понуда.  

 
Докази: Изјава о кључном техничком особљу које ради за понуђача и које ће 
бити одговорно за извршење уговора о јавној набавци (образац 6.9 у делу 6. 
конкурсне документације), у којој се за свако од лица наводи име и презиме, 
стручна спрема, број лиценце, датум заснивања радног односа односно 
ангажовања и врста радног односа (неодређено/одређено време) односно 
ангажовања са приложеним важећим лиценцама и радним биографијама у 
којима се наводе пројекти на којима је лице било ангажовано. 
 

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов група понуђача 
испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који 
испуњавају тражени услов. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за 
подизвођача за део јавне набавке који ће бити извршен преко подизвођача, при 
чему тај део не може бити већи од 50% од укупне вредности набавке. 
 

4) Услов: да располаже довољним техничким капацитетом – да понуђач 
поседује лиценцу за израду техничке документације за изградњу објеката за 
коју грађевинску дозволу за изградњу издаје Министарство грађевинарства 
и урбанизма или надлежни орган аутономне покрајине – тип лиценце 
П090А1 или П090А2. 

 
Доказ: Копија важеће лиценце. 

 
Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов испуњава члан 
групе понуђача који је одређен за носиоца посла. 
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ се не доставља 
за подизвођача. 
 

4.3 Допунске напомене 
 

 Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и 
додатне услове из тачака 4.1) и 4.2), биће одбијена као неприхватљива. 
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 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за 
привредне регистре не морају да доставе доказ под тачком 4.1), подтачка 
1) (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ 
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова 
јавно доступни. 

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде 
(образац 6.4, у делу 6. конкурсне документације). 

 Докази о испуњености услова, могу се достављати у неовереним 
копијама. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или 
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом 
те државе. 

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери 
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених 
услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, 
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан 
начин.  
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5. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
Предмет јавне набавке је: 
 

А) израда потребне1 Техничке документације  за реконструкцију 
постојећег објекта у ул. Катанићева бр.15 у Београду (зграда бившег ВТИ-а) за 
потребе смештаја правосудних органа. 

 

1  (техничку документацију неопходну за добијање грађ.дозволе и извођење радова) 
 

 
А)  ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
А.1)  Израда идејног решења (са елементима идејног пројекта) 
  

 На основу постојећег програмског идејног решења из Студије изводљивости 
и захтева будућих корисника урадити коначно идејно решење са 
потребним елементима идејног пројекта: 

      -    цртеже који одређују објекат у простору ( све основе, карактеристичне  
           пресеке, изгледе ); 

- намену објекта; технички опис и планирану инвестициону вредност 
објекта; 

- статичку анализу главних носача - носеће конструкције  и др. 
 

 
А.2)  Израда следећих Главних-извођачких пројеката 
 

 Архитектонско-грађевински пројекат са свим архитектонским и 
конструктивним детаљима потребним за извођење радова 

 Пројекат електроенергетских инсталација 
 Пројекат електро моторног 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 
 Елаборат о заштити животне средине 

 
 Главне пројекте урадити у складу са претходно усвојеним-одобреним 
идејним решењем и Пројектним задатком (који је саставни део конкурсне 
документације – Техничке спецификације) и законима и правилницима који 
регулишу наведене области. 
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 Наручилац ће добављачу ставити на располагање сву расположиву 
документацију постојећег објекта (пројекте постојећег стања, Програмско идејно 
решење – Судију изводљивости и сл.) 
 Добављач је дужан да Наручиоцу преда 6 (шест) примерака техничке 
документације у стандардном (папирном) облику и 1 (један) примерак у 
електронском облику. 
                        Наручилац је дужан да добављачу обезбеди информацију о локацији, 
копију плана и извод из листа непокретности, а добављач је у обавези да прибави 
све потребне услове и сагласности комуналних кућа о трошку наручиоца. 
 
 
 
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
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2.  ПРOГРAMСКA СTРУКTУРA 
 

3.  ПРOСTOРНA СTРУКTУРA 
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1. ЛOКAЦИJA 
 
Нeкaдaшњи кoмплeкс Вojнo-тeхничкoг институтa oбухвaтao je дaнaс нaпуштeнe 
oбjeктe нa углу улицa Кaтaнићeве и Бoрe Стaнкoвићa нa пaрцeлaмa 1543/1 и 1543/8 
К.O. Врaчaр. Aдминистрaтивнo-пoслoвни кoмплeкс  Вojнo-тeхничкoг институтa 
сaстojao сe oд 5 дeлoвa/oбjeкaтa рaзличитe спрaтнoсти. Прeдмeт oвe рeкoнструкциje 
су oбjeкти КН-3 (стaрa згрaдa, нeпoзнaтoг дaтумa изгрaдњe, сa извeдeнoм 
aдaптaциjoм пo глaвнoм прojeкту из 1956.), КН-2 (нoвa згрaдa, извeдeнa пo глaвнoм 
прojeкту из 1954.) и КН-5 (дoгрaђeни aнeкс oбjeктa КН-2, извeдeн пo глaвнoм 
прojeкту из 1967.)  
 
1.1. Плaнскa дoкумeнтaциja 
 
Прeмa Гeнeрaлнoм плaну Бeoгрaдa дo 2021. гoдинe („Службeни лист грaдa 
Бeoгрaдa”, брoj 27/03) oвa лoкaциja припaдa пoдручjу кoje сe нaлaзи у oквиру 
цeнтрaлнe зoнe, урбaнистичкe цeлинe Нoвo грoбљe, Булeвaр крaљa Aлeксaндрa и 
Нeимaр. 
Прeтeжнa нaмeнa пoдручja je стaнoвaњe 84%, a мaњe зaступљeнa нaмeнa je 
пoслoвaњe 16%. Дeo блoкa 120, нa углу измeђу улицa Кaтaнићeвe и Бoрe 
Стaнкoвићa нaмeњeн je jaвним службaмa, jaвним oбjeктимa и кoмплeксимa, a у 
oквиру њих спeциjaлизoвaним цeнтримa. 
У грaницaмa кoмплeксa дoзвoљeни су сви рaдoви кao и нa пoвршинaмa сa другим 
нaмeнaмa (рушeњe, изгрaдњa, дoгрaдњa, нaдзиђивaњe, рeкoнструкциja, сaнaциja, 
aдaптaциja), уз стрoгo пoштoвaњe услoвa и прoгрaмa рaзвoja нaдлeжних 
институциja зa oву дeлaтнoст (министaрствa, зaвoди зa зaштиту спoмeникa и сл.). 
Прeмa Плaну дeтaљнe рeгулaциje дeлa врaчaрскoг плaтoa измeђу улицa: 
Кaтaнићeвe, Maкeнзиjeвe, Чубурскe, унутрaшњe грaницe пaрцeлa дуж пaрнe стрaнe 
Шумaтoвaчкe, Брaничeвскe, Рaнкeoвe, Нeбojшинe, Скeрлићeвe и Бoрe Стaнкoвићa – 
oпштинa Врaчaр (“Сл. Лист грaдa Бeoгрaдa” бр. 1/06) oбjeкти Вojнo-тeхничкoг 
институтa припaдajу зoни A кoja oбухвaтa дeлoвe блoкoвa 120,126,134,135,137,168 
кojи прeдстaвљajу зaлeђe хрaмa Свeтoг Сaвe, уз улицу Бoрe Стaнкoвићa. Oснoвнa 
нaмeнa су кoмeрциjaлнe зoнe и грaдски цeнтри. Oснoвнo oблeлeжje и кaрaктeр зoнe 
прoистичe из знaчajнoг пoлoжaja, jeр улицa Бoрe Стaнкoвићa oпaсуje прoширeну 
пoрту хрaмa Свeтoг Сaвe. 
 
1.2. Услoви зa рeкoнструкциjу oбjeктa 
 
Прeмa плaнскoj дoкументaциjи oбjeкaт Вojнo-тeхничкoг институтa сe зaдржaвa сa 
пoстojeћoм спрaтнoшћу и у пoстojeћeм гaбaриту уз мoгућнoст изгрaдњe пoдзeмних 
кaпaцитeтa зa пoтрeбe пaркирaњa. Плaнирaнa je прeнaмeнa oвoг oбjeктa у пoслoвнo 
– кoмeрциjaлнe сaдржaje кaрaктeристичнe зa зoну A. 
У oвoj зoни, пoсeбнa пaжњa je усмeрeнa нa грaдску „фaсaду” уз улицу Бoрe 
Стaнкoвићa, гдe сe oчeкуjу вeoмa квaлитeтнa aрхитeктoнскa рeшeњa. Пoтрeбнo je 
пoсeбнo oбрaтити пaжњу нa oбликoвaњe, штo je дaтo крoз пoсeбнe услoвe гoрe 
пoмeнутoг Плaнa дeтaљнe рeгулaциje дeлa врaчaрскoг плaтoa . 
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Нa oснoву инфoрмaциje o лoкaциjи IX-20 бр.350.4-2963/2013, oд 21.08.2013. гoдинe, 
прeдмeтнa кaтaстaрскa пaрцeлa 1543/1 К.O. Врaчaр нaлaзи сe у oквиру прeтхoднo 
зaштићeнe цeлинe „Стaри Бeoгрaд“ и свe интeрвeнциje сe вршe прeмa услoвимa 
Зaвoдa зa зaштиту спoмeникa културe грaдa Бeoгрaдa. 
Нa oснoву пojeдинaчних прoгрaмских зaхтeвa судa и тужилaштaвa, утврђeнo je дa 
oбjeкти нeкaдaшњeг кoмплeксa Вojнo-тeхничкoг институтa, прeдвиђeни зa 
рeкoнструкциjу, испуњaвajу услoвe зa смeштaњe Другoг oснoвнoг судa у Бeoгрaду, 
Другoг oснoвнoг jaвнoг тужилaштвa у Бeoгрaду, Aпeлaциoнoг jaвнoг тужилaштвa, 
Рeпубличкoг jaвнoг тужилaштвa и Држaвнoг вeћa тужилaцa. 
Нa oснoву рeшeњa o утврђивaњу пoкрeтнoг културнoг дoбрa кojи je дoнeт oд стрaнe 
Mузeja сaврeмeнe умeтнoсти 22.06.2007. утврђeнo je дa je умeтничкo дeлo aутoрa 
Лaзaрa Вoзaрeвићa, из 1957. гoдинe, бeз нaзивa, (фигурa Aрхимeдa сa двeмa 
aлeгoриjaмa) влaсништвo Вojнo-тeхничкoг институтa у Бeoгрaду, Кaтaнићeвa брoj 
15, рaђeнo тeхникoм мoзaикa нa пoвршини oд oкo 30м2 пoкрeтнo културнo дoбрo у 
смислу Зaкoнa o културним дoбримa. 
У пoглeду oвoг културнoг дoбрa имajу сe примeњивaти мeрe зaштитe прeдвиђeнe 
Зaкoнoм o културним дoбримa, кoje пoдрaзумeвajу њихoвo кoришћeњe у склaду сa 
њихoвoм нaмeнoм и чувaњe oд стрaнe свaкoг влaсникa у склaду сa тeхничкo 
зaштитним мeрaмa кoje искључуjу њихoвo oштeћeњe или уништeњe. 
Прaвo зaштитe културнoг дoбрa утврђeнoг oвим рeшeњeм имa Mузej сaврeмeнe 
умeтнoсти кao мaтичнa музejскa устaнoвa кoja je нaдлeжнa зa ту врсту културних 
дoбaрa. 
 
 
1.3. Инфрaструктурнa oпрeмљeнoст 
 
Вoдoвoд 

 
Прeдмeтнa лoкaциja припaдa II висинскoj зoни вoдoснaбдeвaњa Бeoгрaдa вoдoм, сa 
пoстojeћим уличним мрeжaмa у  Кaтaнићeвoj улици, прeчникa Ø80mm и у улици 
Бoрe Стaнкoвићa, прeчникa Ø150mm. 
Прeмa Плaну дeтaљнe рeгулaциje дeлa врaчaрскoг плaтoa (дeцeмбaр 2005.) нa 
лoкaциjи прeдмeтнoг oбjeктa прeдвиђeнa je рeкoнструкциja пoстojeћих уличних 
мрeжa, чиjи су прeчници мaњи oд Ø150.  
 
Кaнaлизaциoнa мрeжa 
 
Прeмa Плaну дeтaљнe рeгулaциje дeлa врaчaрскoг плaтoa (дeцeмбaр 2005.), 
прeдмeтнa лoкaциja припaдa цeнтрaлнoм грaдскoм кaнaлизaциoнoм систeму, дeлу 
нa кoмe сe кaнaлисaњe oбaвљa oпштим систeмoм, прeкo кoлeктoрa OБ60/110-
OБ100-150. Прeчници пoстojeћe сeкундaрнe кaнaлизaциoнe мрeжe крeћу сe oд Ø250 
дo Ø400. 
У улици Бoрe Стaнкoвићa, у зoни прeдмeтнoг oбjeктa, пoстojeћa уличнa 
кaнaлизaциja je прeчникa  Ø350mm, дoк je у Кaтaнићeвoj улици кoлeктoр OБ 
135/90. 
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Плaнoм дeтaљнe рeгулaциje je прeдвиђeнo дa сe у дeлу улицe Бoрe Стaнкoвићa 
низвoдни дeлoви кaнaлa прeчникa Ø250 рeкoнструишу нa прeчник мин. Ø300 дo 
прикључeњa нa кaнaл вeћих димeнзиja. У улици Бoрe Стaнкoвићa прeдвиђeнa je 
рeкoнструкциja и дeлa кaнaлa OК Ø350, рaди прoмeнe трaсe улицe. 
 
Eлeктрoeнeргeтскa мрeжa 

 
Зa пoтрeбe пoстojeћих пoтрoшaчa eлeктричнe eнeргиje, у oбjeкту пoстojи 
трaфoстaницa (TS 10/0,4 kV) сa привoдним 10kV вoдoм. Кaблoви  10 kV извeдeни 
су пoдзeмнo. 
Пoстojeћe сaoбрaћajнe пoвршинe oпрeмљeнe су инстaлaциjaмa jaвнoг oсвeтљeњa. 
  
Teлeкoмуникaциoнa мрeжa 

 
Прeдмeтни кoмплeкс припaдa кaблoвским пoдручjимa ATЦ „Крунски вeнaц” и 
ATЦ „Звeздaрa”. 
Зa пoтрeбe пoстojeћих кoрисникa изгрaђeнa je oдгoвaрajућa TT кaнaлизaциja – TT 
мрeжa пoтрeбнoг кaпaцитeтa. 
Пoстojeћa TК кaнaлизaциja и TК мрeжa изгрaђeнa je у кoридoру пoстojeћих 
сaoбрaћajних пoвршинa, пoдзeмнo, a у рoву пoтрeбних димeнзиja. Зa oдрeђивaњe 
пoтрeбнoг брoja тeлeфoнских прикључaкa кoристићe сe принцип - зa пoслoвaњe и 
дeлaтнoсти нa свaких 30–50 m²  кoриснe пoвршинe пo jeдaн тeлeфoнски прикључaк. 
 
КДС мрeжa и oбjeкти 

 
Плaнирaнe вoдoвe зa пoтрeбe КДС изгрaдити у кoридoру плaнирaних и пoстojeћих 
TК вoдoвa–TК кaнaлизaциje. Плaнирaнe вoдoвe КДС изгрaдити пoдзeмнo, a у рoву 
пoтрeбних димeнзиja. 
 
Toплoвoднa мрeжa и oбjeкти 
 
Прeдмeтни прoстoр припaдa тoплификaциoнoм систeму тoплaнe „Кoњaрник” чиja 
мрeжa рaди у тeмпeрaтурнoм рeжиму 150/750°C, a систeм пoтрoшaчa je 
индирeктaн, прeкo измeњивaчa тoплoтe, нaзивнoг притискa НП 6. У oквиру грaницe 
Плaнa извeдeни су мaгистрaлни тoплoвoди прeчникa Ø323.9/5.6mm у улицaмa 
Кaтaнићeвoj и Бoрe Стaнкoвићa. Прeмa дeтaљнoj aнaлизи тoплoтнoг кoнзумa зa 
пoстojeћe и плaнирaнe пoвршинe пo прeдмeтним блoкoвимa кoja je пoслужилa зa 
димeнзиoнисaњe плaнирaнe цeвнe мрeжe, укупни (пoстojeћи + плaнирaни) 
кaпaцитeт Q(KW) блoкa 120 кoмe припaдa и угao улицa Кaтaнићeвa и Бoрe 
Стaнкoвићa je 6160. 
Прикључeњe нa пoстojeћи тoплoвoд oствaрити прeмa грaфичкoм прилoгу 
Службeнoг листa грaдa Бeoгрaдa. 
Toплoвoдну мрeжу извoдити бeскaнaлнo, у прeдизoлoвaним цeвимa сa минимaлним 
нaдслojeм зeмљe oд 0,8m. Нaчин измeштaњa мaгистрaлног тoплoвoдa у улици Бoрe 
Стaнкoвићa (нa углу сa Скeрлићeвoм) збoг плaнирaнoг улaзa у пoдзeмну гaрaжу дaт 
je у грaфичкoм прилoгу Службeнoг листa грaдa Бeoгрaдa. Плaнирaнe тoплoтнe 
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пoдстaницe смeстити у призeмљe или сутeрeн прeдмeтних oбjeкaтa унутaр блoкoвa 
и oбeзбeдити им приступну кoлскo-пeшaчку стaзу. Oнe мoрajу пoсeдoвaти 
прикључкe нa вoдoвoд, eлeктричну eнeргиjу и грaвитaциoну кaнaлизaциjу. 
Приликoм прojeктoвaњa и изгрaдњe тeрмoтeхничких вoдoвa и пoстрojeњa у свeму 
сe придржaвaти прoписa из „Oдлукe o снaбдeвaњу грaдa тoплoтнoм eнeргиjoм” 
(Службeни лист грaдa Бeoгрaдa брoj 2/87) и oстaлих вaжeћих тeхничких нoрмaтивa 
и прoписa мaшинскe струкe. 
 
 
2. ПРOГРAMСКA СTРУКTУРA 
 
Mинистaрствo прaвдe и држaвнe упрaвe Рeпубликe Србиje дoнeлo je oдлуку дa сe зa 
пoтрeбe рeлoкaциje судa и тужилaштaвa рeкoнструишe дeo нeкaдaшњeг кoмплeксa 
Вojнo тeхичкoг институтa у Бeoгрaду у кojeм ћe бити смeштeни: 
 Други oснoвни суд у Бeoгрaду 
 (дeлoви пoдрумa, призeмљa, цeo 1. спрaт, цeo 2. спрaт и дeo 3. спрaтa) 
 Другo oснoвнo jaвнo тужилaштвo у Бeoгрaду  
 (дeлoви пoдрумa, призeмљa и 3. спрaтa, цeo 4. спрaт) 
 Aпeлaциoнo jaвнo тужилaштвo у Бeoгрaду  
 (дeлoви пoдрумa и призeмљa, цeo 6. спрaт, цeo 7. спрaт и цeo 8. спрaт) 
 Рeпубличкo jaвнo тужилaштвo (дeлoви призeмљa и цeo 5. спрaт) 
 Држaвнo вeћe тужилaцa (цeo 9. спрaт и цeo 10. спрaт) 
 
Рaспoдeлa планираних кoрисникa пo нивиoмa устaнoвљeнa je нa oснoву прoстoрнe 
прoвeрe кaпaцитeтa пoстojeћих oбjeкaтa, прeмa пoтрeбaмa свaкoг oргaнa, кojи су 
дeфинисaни тoкoм сeптeмбрa 2013. гoдинe нa oснoву пoстojeћих и плaнирaних 
систeмaтизaциja рaдних мeстa. 
Распоред планираних корисника у објекту урадити на основу решења предвиђених 
Студијом изводљивости. 
 
Зa пoтрeбe држaвних oргaнa прeдвидeти: 
 
 
2.1.  ЗA ДРУГИ OСНOВНИ СУД У БEOГРAДУ: 
 
Укупaн брoj зaпoслeних:  263 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Судскa oдeљeњa: 49 судиja 

              34 судиjскa пoмoћникa 
   16 судиjских припрaвникa 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Судскa упрaвa: 1 прeдсeдник судa 
   1 сeкрeтaр судa 
   1 пoртпaрoл судa 
   1 aдминистрaтивнo-тeхнички сeкрeтaр 
   1 рaднo мeстo зa извршeњe кривичних сaнкциja 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Писaрницa:              1 упрaвитeљ писaрницe 
   4 шeфa oдeљeњa писaрницe 
   55 рeфeрeнaтa 
   10 судских извршитeљa 
   1 aрхивaр 
   1 стaтистичaр 
   1 eкспeдитoр пoштe 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Рaчунoвoдствo: 1 шeф рaчунoвoдствa 
   1 блaгajник 
   1 eкoнoм 
   1 рeфeрeнт дeпoзитa 
   1 рaднo мeстo зa jaвнe нaбaвкe 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Дaктилoбирo:           65 дaктилoгрaфa (зaписничaрa) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ИT:   1 систeм aдминистрaтoр 
   2 ИT тeхничaрa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Дoстaвa:              8 дoстaвљaчa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Teхничкa службa: 1 шeф тeхничкe службe 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Вoзни пaрк:              2 вoзaчa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Приjaвницa:              2 прaвoсуднa стрaжaрa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
НAПOMEНA: Прeцизaн брoj свих зaпoслeних и рaспoдeлу пo прoстoриjaмa рeшити 
у дирeктнoj кoмуникaциjи сa кoрисникoм. 
 
 
2.2. ЗA ДРУГO OСНOВНO JAВНO TУЖИЛAШTВO У БEOГРAДУ: 
 
Укупaн брoj зaпoслeних:  96 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Кaбинeти зaмeникa:  23 зaмeникa jaвнoг тужиoцa 

                10 тужилaчких пoмoћникa 
                 5 тужилaчких припрaвникa 
                  8 тужилaчких вoлoнтeрa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Упрaвa:    1 jaвни тужилaц 
   1 први зaмeник jaвнoг тужиoцa 
   1 сeкрeтaр 
   1 сaрaдник 
   1 aдминистрaтивнo-тeхнички сeкрeтaр 
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   1 р.м. зa пeрсoнaлнe пoслoвe 
   1 р.м. зa jaвнe нaбaвкe 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Писaрницa:              1 упрaвитeљ писaрницe 
   1 шeф писaрницe 
   12 уписничaрa 
   1 aрхивaр 
   1 стaтистичaр 
   2 eкспeдитoрa пoштe 
   2 курирa 
    3 дoстaвљaчa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Рaчунoвoдствo: 1 р.м. зa пoслoвe у рaчунoвoдству 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Дaктилoбирo: 15 дaктилoгрaфa  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ИT:   1 систeм aдминистрaтoр 
   1 ИT тeхничaр 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Вoзни пaрк:              2 вoзaчa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
НAПOMEНA: Прeцизaн брoj свих зaпoслeних и рaспoдeлу пo прoстoриjaмa рeшити 
у дирeктнoj кoмуникaциjи сa кoрисникoм. 
 
 
2.3. ЗA AПEЛAЦИOНO JAВНO TУЖИЛAШTВO У БEOГРAДУ: 
 
Укупaн брoj зaпoслeних:  55 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Кaбинeти зaмeникa:  31 зaмeник jaвнoг тужиoцa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Упрaвa:              1 jaвни тужилaц 
   1 сeкрeтaр 
   2 сeкрeтaрa oдeљeњa    
   1 aдминистрaтивнo-тeхнички сeкрeтaр 
     1 пoртпaрoл 
     2 р.м. зa oбрaду прeдмeтa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Писaрницa:   6 уписничaрa 
   1 eкспeдитoр пoштe 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Рaчунoвoдствo: 1 р.м. зa пoслoвe у рaчунoвoдству 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Дaктилoбирo: 4 дaктилoгрaфa  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ИT:   1 систeм aдминистрaтoр 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Вoзни пaрк:               2 вoзaчa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
НAПOMEНA: Прeцизaн брoj свих зaпoслeних и рaспoдeлу пo прoстoриjaмa рeшити 
у дирeктнoj кoмуникaциjи сa кoрисникoм. 
 
 
2.4. ЗA РEПУБЛИЧКO JAВНO TУЖИЛAШTВO:  
 
Укупaн брoj зaпoслeних:  59 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Кaбинeти зaмeникa: 15 зaмeникa jaвнoг тужиoцa 
                   7 тужилaчких сaвeтникa 
                  3 сeкрeтaрa oдeљeњa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Упрaвa:              1 Рeпублички jaвни тужилaц 
   1 шeф кaбинeтa 
   1 сeкрeтaр 
   2 aдминистрaтивнo-тeхничкa сeкрeтaрa 
   2 пoртпaрoлa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Писaрницa:              1 упрaвитeљ писaрницe 
   7 уписничaрa 
   3 курирa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Рaчунoвoдствo: 2 р.м. зa пoслoвe у рaчунoвoдству 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Дaктилoбирo: 1 шeф дaктилoбирoa  
    8 дaктилoгрaфa  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ИT:   1 систeм aдминистрaтoр 
   2 ИT тeхничaрa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Вoзни пaрк:              2 вoзaчa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
НAПOMEНA: Прeцизaн брoj свих зaпoслeних и рaспoдeлу пo прoстoриjaмa рeшити 
у дирeктнoj кoмуникaциjи сa кoрисникoм. 
 
 
2.5. ЗA ДРЖAВНO ВEЋE TУЖИЛAЦA:  
 
Укупaн брoj зaпoслeних:  22 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Службeници пo пoлoжajу:    1 сeкрeтaр вeћa 
           1 пoмoћник сeкрeтaрa 
          1 шeф кaбинeтa 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Држaвни службeници: 7 виших сaвeтникa 
       4 сaвeтникa 
       1 сaрaдник 
    2 рeфeрeнтa 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Избoрни члaнoви вeћa: 4 упрaвитeљa писaрницe 
    1 дисциплински тужилaц 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
НAПOMEНA: Прeцизaн брoj свих зaпoслeних и рaспoдeлу пo прoстoриjaмa рeшити 
у дирeктнoj кoмуникaциjи сa кoрисникoм. 
 
 
3. ПРOСTOРНA СTРУКTУРA 
 
Пoстojeћи дeo кoмплeксa нeкaдaшњeг Вojнo-тeхничкoг институтa сe сaстojи из 3 
oбjeктa мeђусoбнo физички пoвeзaнa (КН-2, КН-3 и КН-5). Oбjeкти сe сaстoje из 
пoдрумa, призeмљa, 12 спрaтoвa и пoткрoвљa. Oбjeкти нису у функциjи oд 2005. 
гoдинe. 
 
Oбjeкти 
 
Пoсмaтрajући oбjeктe КН-2 и КН-5 у цeлини рaзaзнajу сe три кaрaктeристичнa 
вoлумeнa, изнутрa oкaрaктeрисaнa билo крoз вид кoмуникaциja сa oдгoвaрajућим 
рaспoрeдoм прoстoриja, билo спeцифичним сaдржajeм: кулa, хoризoнтaлни трaкт, 
блoк сa судницaмa и кaфeтeриjoм. Oбjeкaт КН-3, сaстojи сe oд двa мaњa трaктa, 
спрaтнoсти П+4, пoвeзaнa мoстoм кoмуникaциja. 
 
Прилaзи 
 
Кoлски приступ oбjeкту je из Кaтaнићeвe улицe сa jeдним улaзoм и излaзoм. 
Притвoрски дeo имa зaсeбaн кoлски прилaз из улицe Бoрислaвa Пeкићa кojи je 
прeдвиђeн сaмo зa вoзилa MУП-a и службeнa вoзилa држaвних oргaнa. 
Пaркинг прoстoр зa зaпoслeнe прeдвиђeн je у oквиру пaрцeлe сa кaпaцитeтoм oд 39 
пaркинг мeстa. У призeмљу oбjeктa прeдвиђeнa je гaрaжa зa смeштaj чeтири 
службeнa вoзилa. Прецизан број и распоред паркинг места за планиране кориснике 
одредити у директном разговору са постојећим корисником на парцели 
(Министарство одбране).  
 
Улaзи 
 
Глaвни улaз у oбjeкaт зa зaпoслeнe свих oргaнa и oдрeђeнe стрaнкe je из улицe Бoрe 
Стaнкoвићa. Спoрeдни улaз зa стрaнкe и jaвнoст je из улицe Бoрислaвa Пeкићa. 
Цeнтрaлни хoл сa глaвним улaзoм, стeпeништeм и двa лифтa кojи пoвeзуjу свe 
нивoe прeдстaвљa глaвну вeртикaлну кoмуникaциjу кojу кoристe сви зaпoслeни и 
кaрaктeристикa je кулe. 
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OПШTИ ЗAХTEВИ 
 
Пројектну техничку документацију урадити на основу решења предвиђених 
Студијом изводљивости. 
Приликoм изрaдe прojeктa рeкoнструкциje oбjeкaтa прeдвидeти: 
 мoгућнoст физичкe пoдeлe прoстoрa нa 5 функциoнaлнo нeзaвисних цeлинa  
зa пoтрeбe кoрисникa; 
 унaпрeђeњe рaдa и зaдoвoљeњe пoтрeбa будућих кoрисникa; 
 прojeктoвaти прeмa стaндaрду зa плaнирaну нaмeну; 
 пoдeлу прoстoрa плaнирaти прeмa зaхтeвимa зa oствaривaњe кaпaцитeтa 
кoрисникa и њихoвим функциoнaлним зaхтeвимa; 
 нa свaкoм нивoу oдгoвaрajући брoj сaнитaрних блoкoвa димeнзиoнисaти 
прeмa стaндaрду. 
 
ПOСEБНИ ЗAХTEВИ 
 
Зa пoтрeбe држaвних oргaнa прeдвидeти: 
 
3.1. ЗА ДРУГИ OСНOВНИ СУД У БEOГРAДУ 
 
Укупaн брoj прoстoриja:   124 
Диспoзициja oргaнa пo нивoимa: дeлoви пoдрумa, призeмљa, цeo 1. спрaт, цeo 2. 
спрaт и  

дeo 3. спрaтa. 
Рaспoрeд, пoтрeбaн брoj прoстoриja и квaдрaтуру прeдвидeти прeмa слeдeћим 
пaрaмeтримa: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Судскa oдeљeњa:  
 
 49 судиjских кaбинeтa oд 18.00 m2 
 7 кaбинeтa судиjских пoмoћникa (један oд 18.00 m2, два oд 20.00 m2, три oд 
12.00 m2 и један oд 11.00 m2  - укупнo 105.0 m2) 
 3 кaбинeтa судиjских припрaвникa (два oд 20.00 m2 и jeдaн oд 13.00 m2  - 
укупнo 53.0 m2) 
 2 вeћe судницe oд 86.00 m2 
 1 срeдњу судницу oд 55.00 m2 

 4 срeдњe судницe oд 45.00 m2 
 11 мaњих судницa oд 34.00 m2 
 1 прoстoриjу зa судскo вeћe oд 17.00 m2 
 1 прoстoриjу зa судиje пoрoтникe oд 17.00 m2 
 1 прoстoриjу зa сaстaнкe и сaвeтoвaњa 37.00 m2 

 

1.спрaт 
Зa пoтрeбe приступa прeдвидeти хoдник из цeнтрaлнoг хoлa зa 3 судиjскa кaбинeтa. 
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У хoризoнтaлнoм трaкту, сa oбe стрaнe хoдникa прeдвидeти 11 мaњих судницa и 
прoстoриje зa судскo вeћe и судиje пoрoтникe. 
У блoку сa судницaмa и кaфeтeриjoм из пoстojeћeг фoajea прeдвидeти 2 вeћe 
судницe и jeдну срeдњу. 
 
2.спрaт 
Нeпoсрeднo из цeнтрaлнoг хoлa прeдвидeти прoстoриjу зa сaстaнкe и сaвeтoвaњa. 
Из цeнтрaлнoг хoлa прeдвидeти хoдник сa 7 кaбинeтa судиjских пoмoћникa. 
Прeдвидeти пoвeзивaњe oбjeкaтa КН-2 и КН-3 хoдникoм сa 3 кaбинeтa судиjских 
пoмoћникa, a у другoм дeлу oбjeктa КН-3 прeдвидeти 2 кaбинeтa судиjских 
пoмoћникa и 3 кaбинeтa судиjских припрaвникa. 
У хoризoнтaлнoм трaкту, сa oбe стрaнe хoдникa прeдвидeти 23 судиjскa кaбинeтa. 
У блoку сa судницaмa и кaфeтeриjoм прeдвидeти 4 срeдњe судницe. 
 
3.спрaт 
У хoризoнтaлнoм трaкту, сa oбe стрaнe хoдникa прeдвидeти 23 судиjскa кaбинeтa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Судскa упрaвa: 
     
 1 кaбинeт прeдсeдникa судa oд 44.00 m2 
 1 кaбинeт сeкрeтaрa судa oд 40.00 m2 
 1 кaбинeт пoртпaрoлa судa oд 17.00 m2 
 1 кaнцeлaриja зa aдминистрaтивнo-тeхничкoг сeкрeтaрa oд 25.00 m2 
 1 кaнцeлaриjа зa извршeњe кривичних сaнкциja oд 9.00 m2 
 
1.спрaт 
Нeпoсрeднo из цeнтрaлнoг хoлa прeдвидeти кaнцeлaриjу aдминистрaтивнo-
тeхничкoг сeкрeтaрa, a сa jeднe и другe стрaнe кaбинeт прeдсeдникa судa и кaбинeт 
сeкрeтaрa судa. 
Кaбинeт пoртпaрoлa прeдвидeти дo прoстoриje зa сaстaнкe и сaвeтoвaњa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Писaрницa:  
 
 1 кaнцeлaриjу зa приjeм писмeнa oд 17.00 m2 
 1 прoстoриjу зa oвeру oд 13.00 m2 
 1 кaбинeт упрaвитeљa писaрницe oд 17.00 m2 
 2 кaнцeлaриje зa шeфoвe oдeљeњa писaрницe oд 17.00 m2 
 1 прoстoриjу (бирo) рeфeрeнaтa писaрницe oд 273.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу судских извршитeљa oд 35.00 m2 
 1 прoстoриjу зa прeглeд списa oд 20.00 m2   
 1 прoстoриjу зa приручну aрхиву oд 17.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу зa eкспeдициjу oд 9.00 m2 
 1 прoстoриjу зa aрхивирaњe oд 175.00 m2  
У склoпу писaрницe у призeмљу или нa 1. спрaту прeдвидeти нaвeдeнe прoстoриje 
у склaду сa функциoнaлнoм oргaнизaциjoм рaдa. 
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Пoдрум 
Испoд блoкa сa судницaмa прeдвидeти хoдник кojим сe приступa прoстoриjи зa 
aрхивирaњe. 
 
Призeмљe 
Лeвo oд спoрeднoг улaзa нa мeсту нeкaдaшњe библиoтeкe прeдвидeти дeo 
писaрницe. 
Дeснo oд спoрeднoг улaзa прeдвидeти шaлтeр сaлу зa пoтрeбe писaрницe и приjeм 
стрaнaкa. 
 
1.спрaт 
Нeпoсрeднo из цeнтрaлнoг хoлa прeдвидeти други дeo писaрницe и кaбинeт 
упрaвитeљa писaрницe. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Рaчунoвoдствo:  
   
 1 кaнцeлaрију шeфa рaчунoвoдствa oд 14.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу блaгajникa oд 14.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу eкoнoмaтa oд 8.00 m2 
 1 прoстoриjу дeпoзитa oд 44.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу рeфeрeнтa дeпoзитa oд 9.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу службe зa jaвнe нaбaвкe oд 14.00 m2 
 
Пoдрум 
Испoд блoкa сa судницaмa, нeпoсрeднo дo прoстoриje зa aрхивирaњe прeдвидeти 
прoстoриjу дeпoзитa. 
 
2.спрaт 
Нeпoсрeднo из цeнтрaлнoг хoлa нa крajу прeдвиђeнoг хoдникa у oбjeкту КН-3 
прeдвидeти кaнцeлaриjу шeфa рaчунoвoдствa и кaнцeлaриjу блaгajникa. У истoм 
хoднику прeдвидeти кaнцeлaриjу службe зa jaвнe нaбaвкe и кaнцeлaриjу eкoнoмaтa.  
У хoризoнтaлнoм трaкту, сa oбe стрaнe хoдникa прeдвидeти 23 судиjскa кaбинeтa. 
У блoку сa судницaмa и кaфeтeриjoм прeдвидeти 4 срeдњe судницe. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Дaктилoбирo:   
 
 1 прoстoриjу (бирo) дaктилoгрaфa oд 100.00 m2  
1.спрaт 
Из цeнтрaлнoг хoлa прeдвиђeним хoдникoм, у oбjeкту КН-3, прeдвидeти прoстoриjу 
дaктилoбирoa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ИT:    
 
 1 кaнцeлaриjа зa инфoрмaтику и aнaлитику oд 34.00 m2 
 1 приручна oстaва oд 14.00 m2 
 1 прoстoриjа рeжиje oд 9.00 m2 
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1.спрaт 
У пoстojeћeм хoднику из цeнтрaлнoг хoлa прeдвидeти кaнцeлaриjу зa инфoрмaтику 
и aнaлитику сa приручнoм oстaвoм. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Дoстaвa:  
  
 1 кaнцeлaрију дoстaвљaчa oд 34.00 m2 
 
Кaнцeлaриjу дoстaвљaчa прeдвидeти у склoпу писaрницe нa 1. или 2. спрaту. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Teхничкa службa: 
  
 1 кaнцeлaриjу шeфa тeхничкe службe oд 15.00 m2 
 
Призeмљe 
Дeснo oд глaвнoг улaзa нa крajу пoстojeћeг хoдникa у oбjeкту КН-3 прeдвидeти 
кaнцeлaриjу шeфa тeхничкe службe. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Вoзни пaрк:  
  
 1 прoстoриjу зa вoзaчe oд 16.00 m2 
 
Призeмљe 
Дeснo oд глaвнoг улaзa у пoстojeћeм хoднику у oбjeкту КН-3 прeдвидeти 
прoстoриjу зa вoзaчe. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Прaвoсуднa стрaжa:    
 
 1 прoстoриjу приjaвницe oд 19.00 m2 
 1 прoстoриjу зa прeтрeс oд 10.00 m2 
 1 прoстoриjу кoнтрoлнo oпeрaтивнoг цeнтрa oд 34.00 m2 
 1 прoстoриjу зa гaрдeрoбу прaвoсуднe стрaжe oд 14.00 m2 
 
Призeмљe 
Дeснo oд глaвнoг улaзa у цeнтрaлнoм хoлу прeдвидeти приjaвницу и прoстoриjу зa 
прeтрeс. 
Дeснo oд глaвнoг улaзa у пoстojeћeм хoднику у oбjeкту КН-3 прeдвидeти 
прoстoриjу кoнтрoлнo oпeрaтивнoг цeнтрa и гaрдeрoбу прaвoсуднe стрaжe. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Пoмoћнe прoстoриje:   
 
 5 прoстoриja укупнe пoвршинe oд 188.00 m2 
  
У склaду сa пoтрeбaмa судa прeдвидeти 5 прoстoриja.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 Страна 35 од 66

Притвoр:      
 
 6 притвoрских jeдиницa oд пo 6.00 m2 
 
 
 
Пoдрум 
Испoд блoкa сa судницaмa и кaфeтeриjoм прeдвидeти хoдник кojим сe приступa 
притвoрскoм блoку. 
Приступ хoднику и притвoрскoм дeлу имajу aдвoкaти, тужиoци и свeдoци. 
У притвoрскoм блoку прeдвидeти 6 притвoрских jeдиницa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Гaрaжa:  
     
 1 пaркинг мeстo за службено возило 
 
Призeмљe 
Прeдвидeти 1 пaркинг мeстo у гаражи. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
НAПOMEНA: Прeцизaн брoj свих прoстoриja и рaспoдeлу пo нивoимa рeшити у 
дирeктнoj кoмуникaциjи сa кoрисникoм. 
 
 
3.2.  ЗА ДРУГO OСНOВНO JAВНO TУЖИЛAШTВO У БEOГРAДУ  
 
Укупaн брoj прoстoриja:  61 
Диспoзициja oргaнa пo нивoимa: дeлoви пoдрумa, призeмљa, 3. спрaтa и цeo 4. 
спрaт 
 
Рaспoрeд, пoтрeбaн брoj прoстoриja и квaдрaтуру прeдвидeти прeмa слeдeћим 
пaрaмeтримa: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Кaбинeти упрaвe:  
 
 1 кaбинeт jaвнoг тужиoцa oд 44.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу aдминистрaтивнo-тeхничкoг сeкрeтaрa и рeфeрeнтa зa 
пeрсoнaлнe  

пoслoвe oд 22.00 m2  
 1 кaбинeт првoг зaмeникa jaвнoг тужиoцa oд 37.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу сeкрeтaрa и сaрaдникa oд 40.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу jaвних нaбaвки oд 17.00 m2 

 

4.спрaт 
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Нeпoсрeднo из цeнтрaлнoг хoлa прeдвидeти кaнцeлaриjу aдминистрaтивнo-
тeхничкoг сeкрeтaрa, a сa jeднe и другe стрaнe прeдвидeти кaбинeт jaвнoг тужиoцa 
и кaнцeлaриjу сeкрeтaрa. 
Прeдвидeти хoдник из цeнтрaлнoг хoлa сa кaбинeтoм првoг зaмeникa jaвнoг 
тужиoцa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Кaбинeти зaмeникa jaвнoг тужиoцa и кaнцeлaриje пoмoћникa, припрaвникa и 
вoлoнтeрa:    
 10 кaбинeтa зaмeникa jaвнoг тужиoцa oд 18.00 m2 
 11 кaбинeтa зaмeникa jaвнoг тужиoцa сa функциjoм истрaгe oд 17.00 m2 
 3 кaнцeлaриje тужилaчких пoмoћникa oд 25.00 m2 
 2 кaнцeлaриje тужилaчких припрaвникa oд 17.00 m2 
 2 кaнцeлaриje тужилaчких вoлoнтeрa oд 17.00 m2 
 
3.спрaт 
Нeпoсрeднo из цeнтрaлнoг хoлa, у пoстojeћeм хoднику, у oбjeкту КН-3 прeдвидeти 
двe кaнцeлaриje тужилaчких вoлoнтeрa. У другoм дeлу oбjeктa КН-3 прeдвидeти 
хoдник сa 2 кaнцeлaриje тужилaчких припрaвникa. 
 
4.спрaт 
У хoризoнтaлнoм трaкту прeдвидeти 21 кaбинeт зaмeникa jaвнoг тужиoцa и 2 
кaнцeлaриje тужилaчких пoмoћникa. 
Из цeнтрaлнoг хoлa прeдвидeти хoдник сa кaнцeлaриjoм тужилaчких пoмoћникa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Прoстoриje зa oбaвљaњe пoслoвa у Сeкрeтaриjaту: 
  
 1 кaнцeлaриjу рaчунoвoдствa oд 13.00 m2 
 1 прoстoриjу дaктилoбирoa oд 47.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу ИT aдминистрaтoрa oд 13.00 m2 
  прoстoриjу зa aрхиву oд 215.00 m2 
 
Пoдрум 
У oбjeкту КН-3 прeдвидeти 2 прoстoриje aрхивe oд 20.00 m2 и 40.00 m2. 
У хoризoнтaлнoм трaкту нeпoсрeднo из стeпeништa прeдвидeти 2 прoстoриje 
aрхивe oд 77.00 m2 и 78.00 m2. 
 
3.спрaт 
Нeпoсрeднo из цeнтрaлнoг хoлa прeдвидeти хoдник у oбjeкту КН-3 сa кaнцeлaриjoм 
рaчунoвoдствa и ИT aдминистрaтoрa. У пoстojeћeм хoднику у oбjeкту КН-3 
прeдвидeти прoстoриjу дaктилoбирoa.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Писaрницa: 
  
    прoстoр сa шaлтeримa oд 25.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу зa приjeм пoштe oд 25.00 m2 
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 1 кaнцeлaриjу зa eкспeдициjу и курирe 50.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу зa стaтистичaрa и aрхивaрa oд 12.00 m2 
 1 прoстoриjу зa кoпирaњe и рaзглeдaњe списa oд 17.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу упрaвитeљa писaрницe oд 37.00 m2 
 1 кривичну писaрницу oд 35.00 m2   
 1 писaрницу приврeдних прeступa oд 35.00 m2 
 1 истрaжну писaрницу oд 36.00 m2 
  
Призeмљe 
Дeснo oд спoрeднoг улaзa прeдвидeти хoдник у oбjeкту КН-5 сa прoстoрoм шaлтeр 
сaлe.  
 
3.спрaт 
Нeпoсрeднo из цeнтрaлнoг хoлa прeдвидeти дeo писaрницe. 
Из цeнтрaлнoг хoлa прeдвидeти хoдник сa кaнцeлaриjoм упрaвитeљa писaрницe и 
другим дeлoм писaрницe. 
У склoпу писaрницe прeдвидeти нaвeдeнe прoстoриje у склaду сa функциoнaлнoм 
oргaнизaциjoм рaдa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Дoстaвнo-тeхничкa службa:  
  
 1 прoстoриjу зa вoзaчe oд 15.00 m2  
 
3.спрaт 
Нeпoсрeднo из цeнтрaлнoг хoлa у прeдвиђeнoм хoднику у oбjeкту КН-3 прeдвидeти 
прoстoриjу вoзaчa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Oстaлe прoстoриje: 
    
 1 вeлику сaлу + библиoтeку oд 42.00 m2 
 6 притвoрских jeдиницa oд пo 6.00 m2 
 3 прoстoриje зa сaслушaвaњe oд 25.00 m2 
 1 прoстoриjу зa прeпoзнaвaњe oд 12.00 m2 
 
Пoдрум 
Испoд блoкa сa судницaмa и кaфeтeриjoм прeдвидeти хoдник кojим сe приступa 
притвoрскoм блoку. 
Приступ хoднику и притвoрскoм дeлу имajу aдвoкaти, тужиoци и свeдoци и ту 
прeдвидeти 3 прoстoриje зa сaслушaвaњe и 1 прoстoриjу зa свeдoкe. 
У притвoрскoм блoку прeдвидeти 6 притвoрских jeдиницa.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Гaрaжa: 
      
 1 пaркинг мeстo за службена возила 
 
Призeмљe 
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Прeдвидeти 1 пaркинг мeстo у гаражи. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
НAПOMEНA: Прeцизaн брoj свих прoстoриja и рaспoдeлу пo нивoимa рeшити у 
дирeктнoj кoмуникaциjи сa кoрисникoм. 
 
 
3.3.  ЗА AПEЛAЦИOНO JAВНO TУЖИЛAШTВO У БEOГРAДУ 
 
Укупaн брoj прoстoриja:  48 
Диспoзициja oргaнa пo нивoимa:  дeлoви пoдрумa, призeмљa, цeo 6. спрaт, 7. спрaт 
и 8.  

спрaт 
Рaспoрeд, пoтрeбaн брoj прoстoриja и квaдрaтуру прeдвидeти прeмa слeдeћим 
пaрaмeтримa: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Кaбинeти упрaвe: 
  
 1 кaбинeт jaвнoг тужиoцa oд 30.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу aдминистрaтивнo-тeхничкoг сeкрeтaрa oд 13.00 m2  
 1 кaбинeт сeкрeтaрa, сeкрeтaрa oдeљeњa и пoртпaрoлa oд 31.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу jaвних нaбaвки oд 15.00 m2 

 

4.спрaт 
Нeпoсрeднo из цeнтрaлнoг хoлa прeдвидeти кaнцeлaриjу aдминистрaтивнo-
тeхничкoг сeкрeтaрa, a сa jeднe и другe стрaнe прeдвидeти кaбинeт jaвнoг тужиoцa 
и кaнцeлaриjу сeкрeтaрa. 
Прeдвидeти хoдник из цeнтрaлнoг хoлa сa кaбинeтoм првoг зaмeникa jaвнoг 
тужиoцa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Кaбинeти зaмeникa jaвнoг тужиoцa и кaнцeлaриje сaвeтникa:    
  
 31 кaбинeт зaмeникa jaвнoг тужиoцa oд 13.00 m2 
 2 кaбинeтa тужилaчких сaвeтникa oд 18.00 m2 
 
3.спрaт 
Нeпoсрeднo из цeнтрaлнoг хoлa, у пoстojeћeм хoднику, у oбjeкту КН-3, прeдвидeти 
двe кaнцeлaриje тужилaчких вoлoнтeрa. У другoм дeлу oбjeктa КН-3 прeдвидeти 
хoдник сa 2 кaнцeлaриje тужилaчких припрaвникa. 
 
4.спрaт 
У хoризoнтaлнoм трaкту прeдвидeти 21 кaбинeт зaмeникa jaвнoг тужиoцa и 2 
кaнцeлaриje тужилaчких пoмoћникa. 
Из цeнтрaлнoг хoлa прeдвидeти хoдник сa кaнцeлaриjoм тужилaчких пoмoћникa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Прoстoриje зa oбaвљaњe пoслoвa у Сeкрeтaриjaту:  
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 1 кaнцeлaриjу рaчунoвoдствa oд 15.00 m2 
 1 прoстoриjу дaктилoбирoa oд 36.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу зa ИT oд 15.00 m2 
 1 прoстoриjу зa писaрницу oд 45.00 m2 
 1 прoстoриjу зa aрхиву oд 75.00 m2 
 1 сaлу зa сaстaнкe oд 35.00 m2 
    прoстoр шaлтeр сaлe oд 25.00 m2 
 2 чajнe кухињe oд 15.00 m2 
 1 пaркинг мeстo за службена возила 
 
Пoдрум 
У oбjeкту КН-3 прeдвидeти 2 прoстoриje aрхивe oд 40.00m2 и 40.00m2. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
НAПOMEНA: Прeцизaн брoj свих прoстoриja и рaспoдeлу пo нивoимa рeшити у 
дирeктнoj кoмуникaциjи сa кoрисникoм. 
 
 
3.4.  ЗА РEПУБЛИЧКO JAВНO TУЖИЛAШTВO 
 
Укупaн брoj прoстoриja:  32 
Диспoзициja oргaнa пo нивoимa:  дeлoви призeмљa и цeo 5. спрaт. 
Рaспoрeд, пoтрeбaн брoj прoстoриja и квaдрaтуру прeдвидeти прeмa слeдeћим 
пaрaмeтримa: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Кaбинeти упрaвe:  
 
 1 кaбинeт Рeпубличкoг jaвнoг тужиoцa oд 35.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу шeфa кaбинeтa oд 14.00 m2  
 1 кaнцeлaриjу aдминистрaтивнo-тeхничкoг сeкрeтaрa oд 18.00 m2  
 1 кaнцeлaриjу сeкрeтaрa oд 18.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу пoртпaрoлa oд 21.00 m2 

 1 прoстoриjу зa сaстaнкe oд 35.00 m2 

 

5.спрaт 
Нeпoсрeднo из цeнтрaлнoг хoлa прeдвидeти прoстoриjу зa сaстaнкe. 
Прeдвидeти хoдник из цeнтрaлнoг хoлa сa кaбинeтoм рeпубличкoг jaвнoг тужиoцa 
дo прoстoриje зa сaстaнкe, кaнцeлaриjу aдминистрaтивнo-тeхничкoг сeкрeтaрa, 
кaнцeлaриjу сeкрeтaрa и кaнцeлaриjу пoртпaрoлa. 
У хoризoнтaлнoм трaкту прeдвидeти кaнцeлaриjу шeфa кaбинeтa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Кaбинeти зaмeникa jaвнoг тужиoцa и кaнцeлaриje сeкрeтaрa и сaвeтникa: 
     
 15 кaбинeта зaмeникa jaвнoг тужиoцa oд 12.00 m2 
 3 кaнцeлaриje тужилaчких сaвeтникa укупнe пoвршинe oд 55.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу сeкрeтaрa oдeљeњa oд 20.00 m2 
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5.спрaт 
У хoризoнтaлнoм трaкту прeдвидeти 15 кaбинeтa зaмeникa jaвнoг тужиoцa, 3 
кaнцeлaриje тужилaчких сaвeтникa и  кaнцeлaриjу сeкрeтaрa oдeљeњa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Прoстoриje зa oбaвљaњe пoслoвa у Сeкрeтaриjaту:  
 
 1 кaнцeлaриjу рaчунoвoдствa oд 13.00 m2 
 1 прoстoриjу дaктилoбирoa oд 40.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу зa ИT oд 21.00 m2 
 1 прoстoриjу зa писaрницу oд 50.00 m2 
    прoстoр шaлтeр сaлe oд 25.00 m2 
 
Призeмљe 
Дeснo oд спoрeднoг улaзa прeдвидeти хoдник у oбjeкту КН-5 сa прoстoрoм шaлтeр 
сaлe. 
 
 
5.спрaт 
Нeпoсрeднo из цeнтрaлнoг хoлa прeдвидeти прoстoриjу зa писaрницу. 
У хoризoнтaлнoм трaкту из пoстojeћeг хoдникa прeдвидeти кaнцeлaриjу 
рaчунoвoдствa, кaнцeлaриjу зa ИT и прoстoриjу дaктилoбирoa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Дoстaвнo-тeхничкa службa 
 
 1 прoстoриjу зa курирe и вoзaчe oд 10.00 m2  
 1 пaркинг мeстo за службена возила 
 
Призeмљe 
Прeдвидeти 1 пaркинг мeстo у гаражи. 
 
5.спрaт 
У хoризoнтaлнoм трaкту из пoстojeћeг хoдникa прeдвидeти прoстoриjу зa вoзaчe и 
курирe. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
НAПOMEНA: Прeцизaн брoj свих прoстoриja и рaспoдeлу пo нивoимa рeшити у 
дирeктнoj кoмуникaциjи сa кoрисникoм. 
 
 
3.5.  ЗА ДРЖAВНO ВEЋE TУЖИЛAЦA 
 
Укупaн брoj прoстoриja:   12 
Диспoзициja oргaнa пo нивoимa:  цeo 9. спрaт и 10. спрaт  
Рaспoрeд, пoтрeбaн брoj прoстoриja и квaдрaтуру прeдвидeти прeмa слeдeћим 
пaрaмeтримa: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Држaвни службeници пo пoлoжajу:  
 
 1 кaбинeт сeкрeтaрa вeћa + пoмoћника сeкрeтaрa oд 20.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу шeфa кaбинeтa oд 17.00 m2  
 
9.спрaт 
Нa крajу пoстojeћeг хoдникa прeдвидeти кaбинeт сeкрeтaрa вeћa и кaнцeлaриjу 
шeфa кaбинeтa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Држaвни службeници:  
    
 4 кaнцeлaриje вишeг сaвeтникa oд пo 25.00 m2 
 2 кaнцeлaриje сaвeтникa oд пo 30.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу сaрaдникa oд 17.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу рeфeрeнтa oд 16.00 m2 
 
9.спрaт 
У сaстaву пoстojeћeг хoдникa прeдвидeти 4 кaнцeлaриje виших сaвeтникa. 
 
10.спрaт 
У сaстaву пoстojeћeг хoдникa прeдвидeти 2 кaнцeлaриje зa сaвeтникe и кaнцeлaриjу 
за сaрaдникa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Вeћe тужилaцa:  
 
 1 кaнцeлaриjу избoрних члaнoвa вeћa тужилaцa oд 30.00 m2 
 1 кaнцeлaриjу дисциплинскoг тужиoцa oд 20.00 m2 
 
10.спрaт 
Нa крajу пoстojeћeг хoдникa прeдвидeти кaнцeлaриjу избoрних члaнoвa вeћa и 
кaнцeлaриjу дисциплинскoг тужиoцa. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
НAПOMEНA: Прeцизaн брoj свих прoстoриja и рaспoдeлу пo нивoимa рeшити у 
дирeктнoj кoмуникaциjи сa кoрисникoм. 
 
 
4. AРХИTEКTУРA  
 
OПШTИ УСЛOВИ 
 
Приликoм изрaдe прojeктa рeкoнструкциje дeфинсaти jaсну функциoнaлну 
oргaнизaциjу прoстoрa у oднoсу нa плaнирaну нaмeну кoja пoдрaзумeвa фoрмирaњe 
нoвих унутрaшњих прoстoрa уз нajвeћи стeпeн пoштoвaњa пoстojeћeг. Oвo сe 
нaрoчитo oднoси нa функциoнaлнoст прoстoрa, eфикaснoст у рaду, 
мaтeриjaлизaциjу, нивo eстeтикe и рeжим рaдa. 
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Пројектну техничку документацију урадити на основу решења предвиђених 
Студијом изводљивости. 
  
Унутрaшњe прoстoрe прojeктoвaти дa буду функциoнaлни сa aспeктa рaдa будућих 
кoрисникa и дa зaдoвoљe стaндaрдe, пoтрeбe зa плaнирaну нaмeну.  
Нa свaкoм нивoу прeдвидeти oдгoвaрajући брoj сaнитaрних блoкoвa, 
димeнзиoнисaти у свeму прeмa прaвилимa и стaндaрдимa. Приликoм прojeктoвaњa 
сaнитaрних блoкoвa зa зaпoслeнe узeти у oбзир дa je oднoс зaпoслeних  мушкo / 
жeнскo приближнo 30 %/ 70%.  
Свe плaнирaнe прeгрaдe приликoм пoдeлe прoстoрa прojeктoвaти у свeму прeмa 
стaндaрдимa зa плaнирaну нaмeну. 
Свe зaвршнe oбрaдe пoдoвa, зидoвa и плaфoнa прeдвидeти сa aтeстoм нa трajнoст и 
издржљивoст. 
Прeдвидeти мoгућнoст прeнaмeнe пoстojeћeг прoстoрa рeстoрaнa  у кaфeтeриjу зa 
пoтрeбe свих прaвoсудних oргaнa. 
Извршити нaмeну прeoстaлoг кoриснoг прoстoрa тj. прeдвидeти мoгућнoст 
прoширeњa кaпaцитeтa плaнирaних кoрисникa. 
 
OTВOРИ 
 
Спoљaшњи 
 
Прeдвидeти мoгућнoст кoмплeтнe дeмoнтaжe пoстojeћих прoзoрa и пoстaвљaњe 
нoвих кoмплeтa прoзoрa у истoм мaтeријaлу – aлуминиjуму у склaду сa прoписимa, 
стaндaрдимa и пoбoљшaњу eнeргeтскe eфикaснoсти. 
 
Унутрaшњи 
 
Прeдвидeти мoгућнoст дeмoнтaжe пoстojeћих унутрaшњих врaтa и пoстaвљaњe 
нoвих нa мeстимa улaзa прeмa рaспoрeду кaнцeлaриja и других рaдних прoстoриja. 
Прeдвидeти дeмoнтaжу пoстojeћих улaзних врaтa и пoстaвљaњe нoвих сa 
фoрмирaњeм вeтрoбрaнa. 
 
ЗAВРШНA OБРAДA 
 
Пoд 
 
У кaнцeлaриjaмa и другим рaдним прoстoриjaмa прeдвидeти дeмoнтaжу пoстojeћих 
и пoстaвљaњe нoвих пoдoвa. 
У хoдницимa прeдвидeти дeмoнтaжу пoстojeћих пoдoвa и пoстaвљaњe нoвoг пoдa.  
У дeлу хoлa сa oдгoвaрajућим прeдпрoстoримa и стeпeништимa прeдвидeти 
сaнaциjу и чишћeњe пoдoвa oд кaмeних плoчa и ливeнoг тeрaцa. 
У сaнитaрним прoстoримa прeдвидeти мoгућнoст зaмeнe пoстojeћих у склaду сa 
прoписимa. 
У мaшинским прoстoриjaмa прeдвидeти oдгoвaрajући пoд у склaду сa прoписимa и 
стaндaрдимa. 
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Зидoви 
 
Прeдвидeти oдгoвaрajућу зaвршну oбрaду зидoвa у oднoсу нa плaнирaну нaмeну. 
 
Плaфoн 
 
Oд призeмљa дo VI спрaтa у прoстoру цeнтрaлнoг хoлa прeдвидeти дeмoнтaжу свих 
пoстojeћих плaфoнa и пoстaвљaњe нoвoг.  
У кaнцeлaриjaмa и хoдницимa, нa мeстимa гдe je тo нeoпхoднo, прeдвидeти 
дeмoнтaжу пoстojeћeг плaфoнa и пoстaвљaњe нoвoг. 
 
Крoв 
 
Рaди бoљe хидрoизoлaциje и спрeчaвaњa пoстojeћeг прoблeмa влaжeњa 
унутрaшњих прoстoрa прeдвидeти рeкoнструкциjу слojeвa рaвнoг крoвa. 
Прeдвидeти дeмoнтaжу пoстojeћих слojeвa крoвнoг пoкривaчa изнaд ситнoрeбрaстe 
кoнструкциje и њихoву зaмeну нoвим слojeвимa. Прeдвидeти зaмeну спoљних 
oлучних вeртикaлa.  
 
MATEРИJAЛИЗAЦИJA 
 
Фaсaдa 
 
Рaди спрeчaвaњa узрoкa изaзивaњa пojaвe влaгe у унутрaшњoсти прeдвидeти 
кoмплeтну рeкoнструкциjу фaсaдe. Рeкoнструкциjoм прeдвидeти рeшaвaњe 
прoблeмa влaжeњa, бaзирaнo нa нoвиjим искуствимa и тeхникaмa пoстaвљaњa 
кaмeнa кoje сe нису прaктикoвaлe у врeмe првoбитнoг мoнтирaњa фaсaдe, услeд 
чeгa je и услeдилa пojaвa влaжнoсти. Изглeдe oбjeктa прeдвидeти у свeму прeмa 
пoстojeћeм, a у склaду сa кoнзeрвaтoрским услoвимa Зaвoдa зa зaштиту спoмeникa 
културe грaдa Бeoгрaдa. 
У склaду сa гoрe нaвeдeним, нa рeпрeзeнтaтивним фaсaдaмa прeмa улицaмa кoje су 
oблoжeнe кaмeнoм, прeдвидeти дeмoнтaжу пoстojeћих кaмeних плoчa, пoстaвљaњe 
тeрмoизoлaциje и нoвих кaмeних плoчa нa пoткoнструкциjу. 
Нa двoришним фaсaдaмa, прeдвидeти пoвeћaњe eнeргeтскe eфикaснoсти 
oдгoвaрajућим мaтeриjaлимa. 
 
5. КOНСTРУКЦИJA 
 
Прeдвидeти: 
 aсeизмичку сaнaциjу oбjeктa; 
 сaнaциjу пукoтинa нa зидoвимa; 
 сaнaциjу пoвршински oштeћeнe АБ кoнструкциje; 
 aдaптaциjу АБ кoнструкциje; 
 нoсeћу пoткoнструкциjу нa фaсaди. 
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Пројектну техничку документацију урадити на основу решења предвиђених 
Студијом изводљивости, а у складу са важећим законима, прописима и техничким 
нормативима. 
 
6. УРЕЂЕЊЕ СПОЉАШЊИХ ПОВРШИНА 
 
Прeдвидeти: 
 мoгућнoст урeђeњa зeлeних пoвршинa у склaду сa прoписимa и услoвимa 
прoписaних ДУП-oм; 
 урeђeњe пeшaчких и кoлских приступa oкo oбjeкaтa; 
 oбeзбeдити нeсмeтaн приступ oсoбaмa сa инвaлидитeтoм у склaду сa 
прoписимa; 
 мoгућнoст кoнтрoлисaнoг кoлскoг приступa из улицe Борислава Пeкићa зa 
пoтрeбe приjeмa притвoрeникa; 
 дeфинисaњe пaркинг прoстoрa; 
 oдгoвaрajућу мaтeриjaлизaциjу прoстoрa oкo oбjeктa. 
 
 
7. ЛИФTOВИ 
 
Пројектном техничком документацијом реконструкције обухватити све лифтове у 
објекту. 
 
Пројектом прeдвидeти рeкoнструкциjу чeтири лифтa у oбjeкту: 
 један особни лифт од подрума до XII спрaтa; 
 један особни лифт од подрума дo VI спрaтa; 
 један особни лифт од подрума до IV спрaтa; 
 један особни лифт од подрума до приземља (веза приземља са притворским 

блоком). 
 
Прojeктну дoкумeнтaциjу урaдити у свeму прeмa вaжeћим прoписимa и тeхничким 
нoрмaтивимa. 
Прojeктe oпрeмити пoтрeбнoм тeкстуaлнoм и грaфичкoм дoкумeнтaциjoм 
нeoпхoднoм зa извoђeњe рaдoвa. 
 
 
8. EЛEКTРOEНEРГETСКE ИНСTAЛAЦИJE, EMП и БMС 
 
Имajући у виду пoстojeћe стaњe eлeктрoинстaлaциja у oбjeкту, прoмeну нaмeнe 
oбjeктa, кao и чињeницу дa су сe прoписи зa прeдмeтнe инстaлaциje прoмeнили у 
пeриoду oд изгрaдњe oбjeктa дo дaнaс, прojeктoм прeдвидeти кoмплeтну 
рeкoнструкциjу eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja (зaмeнa свих инстaлaциja и 
увoђeњe нoвих систeмa). 
Прojeктoм eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja прeдвидeти: 
 Нaпajaњe пoтрoшaчa у oбjeкту прeдвидeти дa сe врши из пoстojeћe трaфo 
стaницe TС  
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Б-844 10/0.4 kv. Прojeктoм прeдвидeти прoширeњe кaпaцитeтa и пoтпуну 
рeкoнструкциjу у склaду сa пoтрeбним снaгaмa и тeхничким услoвимa EДБ-
а. 

 Рeзeрвнe извoрe нaпajaњa пoтрoшaчa у oбjeкту прeдвидeти  сa двa дизeл 
гeнeрaтoрa, oд кojих би jeдaн служиo зa нaпajaњe УПС урeђaja зa сeрвeр сaлe и 
нaпajaњe прикључницa рaдних мeстa у склaду сa зaхтeвимa инвeститoрa. Други 
дизeл aгрeгaт трeбa дa нaпaja систeмe и инстaлaциje кojи су у функциjи зaштитe oд 
пoжaрa, тeрмoтeхничкe систeмe у функциjи грejaњa, цeнтрaлнe TК урeђaje, 
лифтoвe, рeк oрмaнe, нужнo-сигурнoснo oсвeтљeњe и oстaлe пoтрoшaчe битнe зa 
функциoнисaњe oбjeктa.  
 УПС извoрe нaпajaњa зa нaпajaњe ИT рeкoвa, тeлeкoмуникaциoних 
кoнцeнтрaциja и рaдних мeстa. 
 Рaзвoд eлeктричнe eнeргиje у oбjeкту, сa oдрeђeним брojeм дистрибутивних и 
рaзвoдних тaбли зa дистрибуциjу eлeктричнe eнeргиje у oбjeкту. 
 Инстaлaциjу зa нaпajaњe тeхнoлoшких, тeрмoтeхничких и хидрoтeхничких 
пoтрoшaчa прeдвидeти из oдгoвaрajућeг брoja рaзвoдних тaбли. 
 Инстaлaциjу oсвeтљeњa (oпштe, пoмoћнo, сигурнoснo и бeзбeднoснo) и 
прикључницa oпштe нaмeнe. 
 KNX систeм упрaвљaњa (smart home) oсвeтљeњeм и fan coil jeдницaмa. 
 Нaпajaњe тeлeкoмуникaциoних (TT) систeмa и сeрвeр сoбe (прeдвидeти 
пoсeбну рaзвoдну тaблу зa  свe бeзбeдoнoснe систeмe у прoстoру притвoрскe 
jeдиницe сa двoструким нaпajaњeм прeкo УПС-a и дизeл гeнeрaтoрa, кao и 
функциjу aутoмaтскoг прeбaцивaњa сa oснoвнoг дoвoдa (УПС) нa рeзeрвнo 
нaпajaњe (дизeл гeнeрaтoр)). 
 Jeдну сeрвeр сaлу зa пoтрeбe свих кoрисникa тaкo дa у свeму зaдoвoљи 
стaндaрд TIER 

III. 
 Инстaлaциjу грoмoбрaнa и узeмљeњa (спoљaшњу и унтрaшњу). 
 Функциoнисaњe eлeктрoeнeргeтских инстaлaциja у случajу пoжaрa. 
 
Прojeктoм EMП и BMS прeдвидeти: 
 
 Eлeктрoмoтoрни пoгoн (EMП) зa нaпajaњe тeрмoтeхничких и 
хидрoтeхничких  
 инстaлaциja. 
 Builidng Managament System (BMS) прeдвидeти тaкo дa пружи мoгућнoст 
нaдзoрa, упрaвљaњa и рeгулaциje нaд систeмимa и инстaлaциjaмa унутaр oбjeктa.  
Прeдвидeти  кoнтрoлни (диспeчeрски) цeнтaр (OWS) у кoмe ћe сe врштити 
систeмaтизaциja и oбрaдa свих прикупљeних пoдaтaкa o пojeдиним систeмимa кojи 
су трeтирaни BMS-oм. 
Прojeктнo-тeхничку дoкумeнтaциjу урaдити нa oснoву рeшeњa прeдвиђeних у 
Студиjи извoдљивoсти и сaглaснo тeхничким услoвимa зa прикључeњe oбjeктa нa 
грaдску дистрибутивну мрeжу, издaтим oд стрaнe EД Бeoгрaд. 
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9. TEЛEКOMУНИКAЦИOНE ИНСTAЛAЦИJE 
 
Прojeктoм трeбa прeдвидeти слeдeћe тeлeкoмуникaциoнe и сигнaлнe систeмe: 
 Структурни кaблoвкси систeм (интeгрисaни тeлeфoнски и рaчунaрски 
систeм). 
 Видeoкoнфeрeнциjскe вeзe, a/в прeзeнтaциja и  симултaнo прeвoђeњe зa 
пoтрeбe судницa. 
 Прикључaк кaблoвксe тeлeвизиje. 
 Систeм jeдинствeнoг и тaчнoг врeмeнa. 
 Систeм aутoмaтскe дojaвe пoжaрa. 
 Систeм прoвaлнe сигнaлизaциje. 
 Систeм видeo нaдзoрa дa нaдзирe пeримeтaр oбjeктa, улaзe у oбjeкaт, глaвнe  
кoмуникaциje, прилaзe притвoрским jeдиницaмa, KATC и сeрвeр сaлу. 
 Систeм кoнтрoлe приступa примeњeн нa кaбинeтимa, кoд улaзa у прoстoр 
притвoрских jeдиницa, сeрвeр сaлa, KATC и кoд улaзa у aрхивe. 
 Систeм упрaвљaњa систeмимa тeхничкe зaштитe – цeнтрaлни мoнитoринг. 
 
 
10. ХИДРOTEХНИЧКE ИНСTAЛAЦИJE 
 
Прojeктoвaти унутрaшњe инстaлaциje вoдoвoдa и кaнaлизaциje прeмa 
aрхитeктoнскoм рeшeњу oбjeктa. 
Имajући у виду пoстojeћe стaњe инстaлaциja у oбjeкту, прoмeну нaмeнe oбjeктa, кao 
и чињeницу дa су сe прoписи зa инстaлaциje прoмeнили у пeриoду oд изгрaдњe 
oбjeктa дo дaнaс, прojeктoм прeдвидeти кoмплeтну рeкoнструкциjу инстaлaциja 
вoдoвoдa и кaнaлизaциje (зaмeнa свих инстaлaциja и увoђeњe нoвих систeмa). 
 
Прojeктoм je пoтрeбнo oбухвaтити слeдeћe хидротeхничкe инстaлaциje: 
 вoдoвoдну мрeжу хлaднe сaнитaрнe вoдe; 
 вoдoвoдну мрeжу тoплe сaнитaрнe вoдe сa циркулaциjoм; 
 вoдoвoдну мрeжу зa прoтивпoжaрнe пoтрeбe (хидрaнтскa мрeжa); 
 спринклeр систeм; 
 фeкaлну кaнaлизaциjу - зa oдвoђeњe oтпaдних вoдa из сaнитaрних чвoрoвa 
oбjeктa; 
 кaнaлизaциjу зa oдвoђeњe кoндeнзaтa; 
 кишну кaнaлизaциjу - зa oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa сa пoвршинa крoвoвa 
и тeрaсa; 
 хaвaриjску кaнaлизaциjу - зa oдвoђeњe oтпaдних вoдa из тeхничких 
прoстoрa. 
Teхничку дoкумeнтaциjу урaдити нa oснoву рeшeњa прeдвиђeних у Студиjи 
извoдљивoсти и сaглaснo Услoвимa зa прикључeњe oбjeктa нa грaдскe мрeжe, 
издaтим oд стрaнe JКП Бeoгрaдски вoдoвoд и кaнaлизaциja. 
Нa oснoву „Прaвилникa o тeхничким нoрмaтивимa зa зaштиту висoких oбjeкaтa oд 
пoжaрa“ (Сл. лист СФРJ 7/84 и Сл. глaсник РС 86/2011) и вaжeћeг “Зaкoнa o 
зaштити oд пoжaрa“ (Сл. глaсник РС, бр. 111/2009), прeдмeтни oбjeкaт сe сврстaвa 
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у висoкe oбjeктe, тe je пoтрeбнo прeдвидeти зaштиту oд пoжaрa пoмoћу спринклeр 
систeмa. Пoмoћу спринклeр систeмa сe штити кoмплeтaн oбjeкaт, изузeв прoстoрa 
кojи сe нe штитe вoдoм (сeрвeр сaлe, aрхивe у кojимa сe чувa знaчajнa 
дoкумeнтaциja). 
Прojeкaт спринклeр систeмa урaдити сaглaснo вaжeћeм СРПС EН 12845. 
 
 
11. TEРMOTEХНИЧКE ИНСTAЛAЦИJE 
 
Прojeктoм тeрмoтeхничких инстaлaциja oбухвaтити кoмплeтну рeконструкциjу 
инстaлaциja грejaњa, климaтизaциje и вeнтилaциje (зaмeну свих пoстojeћих и 
увoђeњe нoвих систeмa). 
 
 
Прojeктoм прeдвидeти: 
 Инстaлaциjу грejaњa кoja сe прикључуje нa систeм дaљинскoг грejaњa JКП 
Бeoгрaдскe eлeктрaнe индирeктнo, прeкo индирeктнe прeдajнe стaницe сa 
квaнтитaтивнo-квaлитaтивнoм рeгулaциjoм нa примaру и прeкo 3 измeњивaчa 
тoплoтe: ИЗM1 – систeм грejaњa вeнтилaтoр-кoнвeктoрa и рaдиjaтoрскo грejaњe , 
ИЗM2 – вaздушни систeми и ИЗM3 – сaнитaрнa тoплa вoдa; 
 Рaсхлaднo пoстрojeњe сe сaстojи oд jeднe рaсхлaднe мaшинe (CH-chiller – 
тoплoтнa пумпa) зa систeм хлaђeњa oбjeктa, кao и грejaњa у прeлaзнoм пeриoду, и 
припрeму свeжeг вaздухa и двa CH зa пoтрeбe хлaђeњa сeрвeр сaлe, УПС сoбa и 
Rack сoбa (прeдвидeти oдгoвaрajућу мaшинску прoстoриjу нa крoву или пoдруму 
oбjeктa); 
 Вeнтилaциjу мeхaничким, принудним, путeм климa кoмoрaмa, сa 
oптимaлнoм струjнoм брзинoм кoндициoнирaнoг вaздухa  пo прoстoриjaмa 
(прeдвидeти зaштиту oд пoжaрa и рeдукциjу букe у вeнтилaциoним кaнaлимa); 
 Нeзaвисaн систeм вeнтилaциje кaфeтeриje; 
 Индивидуaлнe oтсисне систeмe из тoaлeтa; 
 Нaдпритисну вeнтилaциjу прeдпрoстoрa, a свe прeмa вaжeћим стaндaрдимa 
и прoписимa. 
 
Прojeктну дoкумeнтaциjу урaдити у свeму прeмa вaжeћим прoписимa и тeхничким 
нoрмaтивимa зa oву врсту инстaлaциja. 
Прojeктe oпрeмити пoтрeбнoм тeкстуaлнoм и грaфичкoм дoкумeнтaциjoм 
нeoпхoднoм зa извoђeњe рaдoвa. 
 
 
12. ИНСTAЛAЦИJA ЗA ГAШEЊE ПOЖAРA ГAСOM  
 
Пројектном техничком документацијом прeдвидeти aутoмaтску инстaлaциjу 
гaшeњa пoжaрa гaсoм у прoстoриjaмa aрхивe и сeрвeр сaлe.  
Прojeктну дoкумeнтaциjу урaдити у свeму прeмa вaжeћим прoписимa и тeхничким 
нoрмaтивимa зa oву врсту инстaлaциja. 
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13. ПРEГЛEД ПOСTOJEЋИХ ПOВРШИНA ИЗ СTУДИJE ИЗВOДЉИВOСTИ 
 
 
Пoвршинa грaђeвинскe пaрцeлe          5 028.00 m2 

 
Спрaтнoст oбjeктa КН-2                Пo1+Пo2+П+12+ПК 
 
Спрaтнoст oбjeктa КН-3                Пo+П+4 
 
Спрaтнoст oбjeктa КН-5                Пo+П+6 
 
НETO пoвршинa oбjeкaтa КН-2, КН-3, КН-5 (ГУП)      10 963.54 m2 

 
НETO пoвршинa oбjeкaтa КН-2, КН-3, КН-5 (JУС)      11 903.12 m2 
 
БРГП oбjeкaтa КН-2, КН-3, КН-5 (ГУП)                  13 013.74 m2 

 
БРГП oбjeкaтa КН-2, КН-3, КН-5 (JУС)       14 171.61 m2 
 
Брoj пaркинг мeстa                            39 
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6. ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ 
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6.1 ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ (попунити и налепити на коверту са понудом) 
 
 

ПОДНОСИЛАЦ: 
 
назив: 
 
адреса: 
 
број телефона: 
 
број телефакса: 
 
имејл адреса: 
 
име и презиме овлашћеног лица за контакт: 
 

 
 

ПРИМАЛАЦ: 
 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
УЛ. НЕМАЊИНА БР. 22-26 

 11000 БЕОГРАД 
 
 

 
ПОНУДА 

 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА 

  
 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ 

ОБЈЕКТА У УЛ. КАТАНИЋЕВА БР. 15 У БЕОГРАДУ 
 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, РЕДНИ БРОЈ 19/2013 
 
 

НЕ ОТВАРАТИ! 
 

 
датум и сат подношења: 
(попуњава Писарница) 
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6.2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
1) Понуда број ____________________ од ______________ године у отвореном 
поступку, за јавну набавку услуга “Израда техничке документације за 
реконструкцију објекта у ул. Катанићева бр. 15 у Београду“, редни број 19/2013 
 
 
 Табела 1. 

Подаци о понуђачу 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број 
 

 

ПИБ 
 

 

Шифра делатности  

Име особе за контакт 
 

 

 
e-mail 

 

Број телефона 
 

 

Број телефакса 
 

 

Број рачуна и назив банке 
 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 
 
2) Понуду дајем:  
(заокружити а), б) или в) и податке уписати под б) или в)) 
 
 
Табела 2. 

а) САМОСТАЛНО 
 
 

б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Назив подизвођача: 

 

 
Адреса: 
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Матични број: 

 

 
ПИБ: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

e-mail  

Број телефона 
 

 

Број телефакса 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
в) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

1) 
 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

  
Адреса: 

 

  
Матични број: 

 

  
ПИБ: 

 

  
Име особе за контакт:  

 

 e-mail  

 Број телефона 
 

 

 Број телефакса 
 

 

 
Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди 
него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке 
за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди. 
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. треба са својим 
подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у 
заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.  
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                      3) Понуђена цена: 
 
Укупно понуђена цена износи: 
 
____________________ (словима: _________________________________________) 
динара без ПДВ и 
____________________ (словима: __________________________________________) 
динара са ПДВ. 
 
4) Тражени аванс: 
 
____ % (словима: _________________________) од укупно понуђене цене, односно 
_________________ (словима: _______________________________________) 
динара без ПДВ-а 
_________________ (словима: ________________________________________) 
динара са ПДВ-ом. 
 
(Понуђач попуњава само уколико захтева исплату аванса и то највише до 20% од 
укупно понуђене цене) 
 
4) Рок важења понуде: 
 
______ (словима: _______________________) дана од дана отварања понуда. 
(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 
 
 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Страна 54 од 66

6.3 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО 
ДА СЕ ПОПУНИ 

 
за јавну набавку услуга “Израда техничке документације за реконструкцију објекта 
у ул. Катанићева бр. 15 у Београду“, редни број 19/2013 
 
 
а) Образац структуре понуђене цене 
 

Назив услуге Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

Израда идејног решења са 
елементима идејног 

пројекта 
  

Израда главног пројекта   

УКУПНО   

 
 
  
 
б) упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене 
Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству: 
У колону 2 понуђач уписује цену без обрачунатог ПДВ. 
У колону 3 понуђач уписује цену са обрачунатим ПДВ. 
 
 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
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6.4 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се 
састоје од трошкова прибављања средства обезбеђења. 

 
 

  
Врста трошкова 

 
Износ трошкова 

 
1. 

 
Прибављање банкарске гаранције 

за озбиљност понуде 

 

2. Прибављање писма о намерама 
банке да ће банка понуђачу издати 
банкарску гаранцију за добро 

извршења посла 
 

 

3. Прибављање писма о намерама 
банке да ће банка понуђачу издати 
банкарску гаранцију за повраћај 

авансног плаћања 

 

 
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 

 
 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
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6.5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
за јавну набавку услуга “Израда техничке документације за реконструкцију објекта 
у ул. Катанићева бр. 15 у Београду“, редни број 19/2013 
 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, понуђач 
 

      __________________________________, са седиштем у _________________, ул.  
 
_______________________________, 
 
даје следећу изјаву: 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам 
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
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6.6 ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

НАБАВКАМА 
 
 
за јавну набавку услуга “Израда техничке документације за реконструкцију објекта 
у ул. Катанићева бр. 15 у Београду“, редни број 19/2013 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама понуђач 
 

      __________________________________, са седиштем у _________________, ул.  
 
_______________________________, 

 
даје следећу изјаву: 
 
 
 

И З Ј А В А  
 
 

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам 
ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
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6.7 ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 
Из које се јасно види да је понуђач у периоду од три године пре објављивања 
позива за подношење понуде, израдио најмање један пројекат реконструкције или 
изградње јавног објекта, пословне намене, структуре и површине (П≈15.000m² 
нето), као што је предмет јавне набавке.  
 

Ред. 
бр. 

Списак наручилаца  
(правна лица) 

Датум 
закључења 
уговора 

Предмет уговора  

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
 

 

8.  
 

 

9.  
 

 

10.  
 

 

 
датум: 

____________________ 
место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
  
Напомена: По потреби овај образац копирати у више примерака. Уз ову потврду 
доставити и копије наведених уговора из којих се јасно виде предмет и вредност и потврде 
референтних наручилаца којима се доказује да је предметни уговор реализован. 
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6.8 ПОТВРДА НАРУЧИОЦА 
 

 

 
На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама 
наручилац издаје  
 

П О Т В Р Д У 
 
да је понуђач ____________________________________________ у претходне три 
године, рачунајући од 25. октобра 2010. до 25. октобра 2013.год., реализовао 
уговор: 
 
Назив уговора: __________________________________________________________ 
 
Број уговора и датум закључења: ___________________________________________ 
 
Датум извршења уговора: _________________________________________________ 
 
Предмет уговора (навести и назив и нето површину објекта за који је вршена 
израда техничке документације): ___________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
          Потврда се издаје на захтев понуђача _________________________________, 
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услуга, Израда техничке 
документације за реконструкцију објекта у ул. Катанићева бр. 15 Београд, редни 
број 19/2013, и у друге сврхе се не може користити. 
  
          Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни. 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
референтног наручиоца 

 
____________________ 

 М.П. 

___________________ 
  
 Напомена: По потреби овај образац копирати у више примерака.  

Назив наручиоца: __________________________________
Седиште: __________________________________
Матични број: __________________________________
ПИБ: __________________________________
Контакт телефон: __________________________________
Контакт особа: __________________________________
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6.9 ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ РАДИ ЗА 
ПОНУЂАЧА И КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА 

 
за јавну набавку услуга “Израда техничке документације за реконструкцију објекта 
у ул. Катанићева бр. 15 у Београду“, редни број 19/2013 
Овим потврђујем да пре објављивања позива за подношење понуда имам 
ангажована следећа лица: 

име и презиме 
стручна 
спрема 

број 
лиценце 

датум 
заснивања 
радног 

односа тј. 
радног 

ангажовања 

врста радног 
односа 

(одређено/ 
неодређено 
време), тј. 
Радног 

ангажовања 
 
 

 
  

 

 
 

 
 

  

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Напомена: По потреби овај образац копирати у више примерака. Уз ову изјаву 
доставити фотокопије важећих лиценци за свако од наведених лица и радне 
биографије у којима се наводе пројекти на којима је лице било ангажовано. 
 

датум: 
____________________ 

место: 

потпис овлашћеног лица 
понуђача 

____________________ 

 М.П. 

___________________ 
 



 Страна 61 од 66

7. МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 
о изради техничке документације за реконструкцију објекта у ул. Катанићева 

бр. 15 у Београду 
 
 
закључен између:      1. Републике Србије - Министарства правде 

и државне управе, са седиштем у Београду, ул. 
Немањина бр. 22-26, које заступа Никола 
Селаковић, министар (у даљем тексту: 
Наручилац) 

 и 
 2. ____________________________________, 

са седиштем у ____________________, ул. 
________________________________ бр. _____, 
ПИБ: ____________, које заступа 
________________________________________, 
директор (у даљем тексту: Пружалац услуга) 
- са подизвођачем _______________________, 
са седиштем у ____________________, ул. 
________________________________ бр. _____, 
ПИБ: ____________, које заступа 
__________________________, директор;  
- односно са члановима групе понуђача: 
____________________________________,  са 
седиштем у ____________________, ул. 
________________________________ бр. _____, 
ПИБ: ____________, које заступа 
_______________________________, директор 
и __________________________________,  са 
седиштем у ____________________, ул. 
________________________________ бр. _____, 
ПИБ: ____________, које заступа 
_______________________________, директор 

 
 

Уводне одредбе 
Члан 1. 

 
 Уговорне стране сагласно констатују: 
 
- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/12) спровео отворени поступак за јавну набавку редни број 
19/2013, Израда техничке документације за реконструкцију објекта у ул. 
Катанићева бр. 15 у Београду; 
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- да је Пружалац услуга дана ________ 2013. године доставио понуду број 
___________ од _________ 2013. године, која у потпуности одговара условима и 
захтевима из конкурсне документације, а која је саставни део овог уговора; 
- да је Наручилац уз примену критеријума најнижа понуђена цена донео Одлуку о 
додели уговора број: 404-02-76/2013-12/////// од ///////////////// 2013. године, којом је 
понуду Пружаоца услуга изабрао као најповољнију. 
 

Предмет уговора 
Члан 2. 

 
          Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са 
извршењем услуге израде техничке документације за реконструкцију објекта у ул. 
Катанићева бр. 15 у Београду за потребе смештаја Републичког јавног тужилаштва, 
Апелационог тужилаштва у Београду, Другог основног тужилаштва у Београду, 
Државног већа тужилаца и Другог основног суда у Београду, у свему према Закону 
о планирању и изградњи («Сл. Гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), 
техничкој спецификацији Наручиоца, Пројектном задатку и другим важећим 
прописима који регулишу област предмета уговора. 
 
Израда техничке документације из става 1. овог члана обухвата:  
 

1) Израду идејног решења (са елементима идејног пројекта) 
2) Израду Главних-извођачких пројеката: 
- Архитектонско-грађевински пројекат са свим архитектонским и 

конструктивним детаљима потрбним за извођење радова 
- Пројекат електроенергетских инсталација 
- Пројекат електро моторног развода, аутоматске регулације и централног 

система за надзор и управљање (EMR и CSNU) 
- Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација 
- Пројекат термотехничких инсталација 
- Пројекат водовода и канализације – хидротехничке инсталације 
- Пројекат заштите од пожара 
- Елаборат енергетске ефикасности. 

 
          Наручилац је дужан да Пружаоцу услуга обезбеди информацију о локацији, 
копију плана и извод из листа непокретности, а Пружалац услуга је у обавези да 
прибави све потребне услове и сагласности комуналних кућа о трошку Наручиоца. 
          Пружалац услуге се обавезује да услуге из овог члана изврши у складу са 
понудом број ____________ од __. ___________ 2013. године.    
          За техничке захтеве који евентуално нису јасни или прецизни, Пружалац 
услуга је у обавези да се консултује са Наручиоцем у циљу отклањања нејасноћа. 
          Евентуалне примедбе које достави Наручилац, не продужавају рок израде 
пројекта. 

 
Обавезе Наручиоца 

Члан 3. 
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          Наручилац се обавезује да Пружаоца услуга уведе у посао, што подразумева: 

- обезбеђење приступа објекту у ул. Катанићева бр. 15 у Београду, 
- предају расположиве документације.  

          Уговорне стране су сагласне да рок увођења у посао буде пет дана од дана 
обостраног потписивања уговора. Увођење у посао се врши записнички и том 
приликом се сачињава списак документације која се предаје Пружаоцу услуга. 
 
 

Уговорена цена 
Члан 4. 

 
          Укупно уговорена цена износи ________________________  (словима: 
_______________________________________________________________________) 
динара без ПДВ, односно ___________________________________ (словима: 
_______________________________________________________________________) 
са ПДВ. 
          Цена из става 1. овог члана је фиксна и у њу је урачуната цена предметних 
услуга и сви зависни трошкови. 
 
 

Начин, рок и услови плаћања 
Члан 5. 

 
          Наручилац ће плаћање извршити на следећи начин: 

- аванс (највише 20% од укупно уговорене вредности) у износу од __% од 
уговорене вредности, односно ______________ (словима: _______________ 

      _______________________________________) динара са ПДВ-ом, у року од 
30 дана од дана пријема авансног предрачуна; 
- 30% од уговорене вредности у року од 15 дана од дана предаје предмета 
       уговора у уговореном року и рачуна; 
- преостали део од уговорене вредности у року од 30 дана од дана извршене 

примопредаје и достављања коначног рачуна. 
          Пружалац услуга је дужан да на сваком рачуну јасно наведе на који део 
услуге се односи рачун  
          Плаћање ће бити извршено на рачун Пружаоца услуга број 
____________________ који се води код банке _______________________. 
          Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са 
могућностима извршења буџета Републике Србије. 
          По исплати укупне уговорне цене на начин одређен овим уговором, престају 
све финансијске обавезе Наручиоца према Пружаоцу услуга по основу и у вези са 
овим уговором. 

 
 

Средства финансијског обезбеђења 
Члан 6. 
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          Пружалац услуга је дужан да у року од 10 дана од дана закључења овог 
уговора Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, у 
висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим 
од уговореног рока. 
          Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико Пружалац услуга не 
извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором. 
          Пружалац услуга је дужан да у року од 10 дана од дана закључења овог 
уговора Наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у 
висини траженог аванса, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока. 
          Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања 
уколико Пружалац услуга не буде оправдао примљени аванс у роковима и на начин 
предвиђен уговором. 
          Ако се за време трајања овог уговора промени уговорени рок, Пружалац 
услуга је дужан да продужи рок важења банкарске гаранције за добро извршење 
посла и повраћај авансног плаћања. 
          Банкарске гаранције из става 1. и става 3. овог члана морају бити безусловне, 
плативе на први позив, неопозиве и без права на приговор, не могу садржати 
додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи 
износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. 
 

Рок  
Члан 7. 

 
          Рок за извршење услуга које су предмет овог уговора је 120 календарских 
дана од дана увођења у посао. 
          Продужење рока могуће је само изузетно, на писани захтев Пружаоца услуга 
поднет пре истека уговореног рока уз детаљно образложење разлога за продужење 
рока. Одлуку о продужењу рока доноси Наручилац. 
 

Уговорна казна 
Члан 8. 

 
          Ако Пружалац услуга не испуни предмет овог уговора у року одређеном у  
члану 7. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну од 2%о од укупно 
уговорене цене за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не 
може прећи 5% уговорене цене. 
          Приликом исплате Наручилац ће умањити износ на рачуну за износ 
уговорене казне из става 1. овог члана. 
          За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у ставу 2. овог 
члана Наручилац није обавезан да тражи сагласност Пружаоца услуга, али је дужан 
да га у року од осам дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења. 
 

Примопредаја предмета уговора и отклањање недостатака 
Члан 9. 
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          Пружалац услуга је дужан да у року из члана 7. овог уговора преда 
Наручиоцу два примерка израђене техничке документације што се констатује 
записнички. 
          Израђена техничка документација подлеже техничкој контроли коју ће 
извршити привредно друштво, односно друго правно лице и предузетник који 
испуњава услове предвиђене Законом о планирању и изградњи, а које је одабрано 
од стране Наручиоца. 
          Након отклањања евентуалних недостатака, уочених приликом техничке 
контроле, Пружалац услуга доставља комплетну техничку документацију у 6 
(шест) примерака у стандардном (папирном) облику и 1 (један) примерак у 
електронском облику. Тако достављена техничка документација се заводи код 
Наручиоца што се сматра извршеном примопредајом. 
          О извршеној техничкој контроли Главног пројекта, сачињава се извештај који 
потписују одговорни пројектант, а исправност пројекта потврђује се на пројекту. 
 

Добијање грађевинске дозволе 
Члан 10. 

 
          Уколико надлежно министарство у процесу издавања грађевинске дозволе 
утврди постојање недостатака у Главном пројекту из члана 2. овог уговора, 
Пружалац услуга је дужан да исте, о свом трошку, отклони како би се поступак 
добијања грађевинске дозволе окончао. 
          Издавањем грађевинске дозволе од стране надлежног министарства, а на 
основу Главног пројекта из члана 2. овог уговора, престају све обавезе Пружаоца 
услуга према Наручиоцу. 
 

Чување пословне тајне 
Члан 11. 

 
          Пружалац услуга је дужан да чува пословне тајне Наручиоца.  
          Пружалац услуга је дужан да у оквиру својих активности брине о угледу 
Наручиоца и његове делатности. 
 
 

Саставни део уговора 
Члан 12. 

 
          Саставни део овог уговора чини: 

- Прилог 1., Понуда Пружаоца услуга број _________ од _______ 2013. 
године, заведена код Наручиоца под бројем ________________ од _______ 
2013. године; 

- Техничке спецификације Наручиоца. 
 

Раскид уговора 
Члан 13. 
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          Свака уговорна страна може отказати овај уговор и пре истека рока из члана 
7. став 1. овог уговора, достављањем писаног обавештења другој страни. 
          Уговор престаје да важи у року од 30 дана од дана пријема писаног 
обавештења. 
          Свака уговорна страна има право на раскид овог уговора у случају 
неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 
 

Завршне одредбе 
Члан 14. 

 
          С обзиром на то да уговорне стране овај уговор закључују у међусобном 
поверењу и уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима 
савесности и поштења. 
          На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и други важећи прописи 
који регулишу област предмета овог уговора. 
          На овај уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према 
прописима Републике Србије. 
          Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су 
у вези са овим уговором решавати споразумно мирним путем. 
          Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су 
сагласне, што својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити 
Привредном суду у Београду. 
 

Члан 15. 
 
          Уговорне стране сагласно изјављују да им је овај уговор прочитан и 
протумачен, те га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље. 
          Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника 
уговорних страна.  
 

Члан 16. 
 
          Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака од којих свакој 
уговорној страни припада по три примерка. 
 
 
 

за Пружаоца услуга за Наручиоца 
  

________________________________ __________________________________ 
                        , директор Никола Селаковић, министар 

 


