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ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

Назив наручиоца:  Републички хидрометеоролошки завод 

Aдреса наручиоца: Кнеза Вишеслава бр. 66, Београд 

Интернет страница наручиоца: www.hidmet.gov.rs 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста предмета: услуге 

Предмет набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
   

 Надзор над изградњом објеката радарских центара Ужице и Ваљево  
    ОРН: 71247000 – Надзор грађевинских радова. 

 
 Предмет јавне набавке представља услуге надзора изградње радарских центара: 
 

1. РЦ „Ваљево“, село Близоње код Ваљева; бр. 247/2; 246 и 247/4 КО Близоње.  
2. РЦ „Ужице”, село Буар код Ужица к.о. Дубоко бр. 545/2 КО Дубоко.  

  
 Целокупан концепт почива на изградњи једног објекта од чврстог материјала на 
наведеним радарским центрима у којем ће бити упаковани сви потребни садржаји: 
оперативни са рачунарском салом и мањим канцеларијским просторима, стамбени за 
смештај и боравак стручне екипе и део за смештај техничког тракта (агрегат, возила, 
магацин). 
 
 Укупна површина објекта треба да се креће у оквирима од око 500 м2 подељена на:  
 Оперативни простор у приземљу подразумева рачунарску салу површине, 

административни део подељен у 3 мање целине, кухињу са трпезаријом и оставом и 
санитарни чвор. Поред тога, треба предвидети простор за смештај 
телекомуникационе и радарске опреме. Укупна површина основе приземља треба 
да буде око 200 м2;     

 Гаражни простор у сутерену треба планирати за два специјализована возила за 
транспорт противградних ракета, до стандардних димензија фургон возила. 
Складишни простор треба предвидети за ХТЗ опрему за стрелце, каблове, опаљачке 
кутије и слично. Укупно сутеренски простор треба да има око 140 м2 корисне 
површине; 

 Простор за смешај и боравак екипе треба изградити у поткровљу објекта са 8 
двокреветних соба са купатилима укупне површине од око 160 м2. 

 Поред надзора над изградњом, у оквиру истог пројекта потребно је извршити надзор над 
рушењем постојећих монтажних објеката на радарским центрима. 
 
 
Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора:  
 
Објављивање огласа око 20. 04. 2020. године, а закључење уговора око 20. 05. 2020. године. 
 
Број уговора које наручилац намерава закључити:  2 


