
 
 

Број: 495 

Датум:27.06.2016. године 

Сремска Митровица 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), Дом ученика средњих школа Сремска Митровица, као наручилац, даје 

одговор на питање: 

 

 Питање: "Поштовани, у додатним условима сте навели да понуђач мора имати 

ангажовано лице са личном лиценцом 410 или 411. Законом о Јавним набавкама ("Сл. 

гласник РС", бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) је у члану бр.76 наведено " ...Наручилац 

одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче 

и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке" Лиценца 800 испуњава следеће 

услове:  

 Извођење радова на градњи објеката високоградње за које грађевинску дозволу 

издаје јединица локалне самоуправе, максималне бруто површине до 2000 м2, 

максималне спратности до По+П+4+ПК, са мање сложеном армирано - бетонском, 

челичном или дрвеном конструкцијом и са максималним распоном до 12 метара; 

 Извођење грађевинско - занатских радова на објектима високоградње за које 

грађевинску дозволу издаје јединица локалне самоуправе, максималне бруто површине 

до 2000 м2, максималне спратности до П0+П+4+ПК, и то: 

 уградња столарије; 

 радови на обради унутрашњих зидова; 

 радови на обради подова; 

 кровопокривачки радови; 

 фасадерски радови, изузев радова на облагању фасада каменом на 

подконструкцији; 

 молерско-фарбарски радови; 

 радови на унутрашњим инсталацијама водовода и канализације; 

 Уређење терена око објеката високоградње за које грађевинску дозволу 

издаје јединица локалне самоуправе, максималне бруто површине до 2000 

м2, максималне спратности до По+П+4+ПК. 

 Надам се да у предвиђеним радовима (а то из предмера и описа се не 

може закључити) задовољава и лиценца 800. 

Хвала"  

  

 Одговор: Лиценца број 800 - Одговорни извођач грађевинских радова на 

објектима високоградње, у опису делатности обухвата извођење грађевинско - 

занатских радова искључиво на објектима високоградње максималне бруто површине 

до 2000 м2, док предметни објекат Дома ученика средњих школа Сремска Митровица 



има бруто површину већу од 2000 м2, те се из наведеног разлога иста не може сматрати 

одговарајућом за предвиђене радове. 

 

 

                          Комисија 

 


