
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-18/2016-12/10 

Датум: 24. март 2016. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку 

- технички преглед зграда правосудних органа - 

редни број 8/2016 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 23. 

марта 2016. године у 13.33 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
Да ли се под обимом радова чији је опис дат у делу 2. Техничка спецификација, 

подразумева технички преглед објекта у смислу члана 154. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 

24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 

145/14) којим се врши контрола усклађености изведених радова са грађевинском 

дозволом и техничком документацијом и осталим техничким прописима и 

стандардима?  
 

1. Одговор Комисије: 

Да, предмет јавне набавке су услуге техничког прегледа у смислу члана 154. Закона 

о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – 

одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 

132/14 и 145/14) и Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа 

објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности 

објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и 

минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Јадранка Савић, дипломирани правник 

- Слободан Поповић, дипломирани грађевински инжењер 

- Јелена Кулић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

- Светлана Марковић, архитекта 

- Владимир Вуксановић, дипломирани инжењер машинства 



- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 

 
објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


