
 

 

На основу чл. 54. став 12. тачка 1) и члана 63. став 2. и став 3. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), Комисија за јавну набавку мале вредности радова, брoj 404-1/45р-

2019-28 - извођење радова на постављању подних и зидних облога, 

водоинсталатерски и санитарни радови на објекту Медицинске школе „Др 

Миленко Хаџић“ у Нишу, одговара на питањe заинтересованог лица у циљу 

појашњења конкурсне документације: 

 

                                          Питање број 1. 

„У делу о условима за учешће у понуди наведено је да фирма има 

најмање 1 (једног) инжењера техничке струке, имаоца лиценце ИКС број 400 

или 401 или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 700 или 800, који ће 

бити одговорни извођач радова. Да ли је могуће конкурисати и са лиценцом 

410?   

Молимо Вас да и ову лиценцу уврстите као једну од  могућности за 

испуњење услова из конкурсне документације јер на сајту Инжењерске 

коморе можете прочитати следеће:  

 

410 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko 

- zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje 

 

Uslovi za izdavanje licence: 

 Diploma Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu - konstruktivni 

odsek ili 

 Diploma Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu - Građevinski odsek - 

procena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata; konstruktivni 

smer, smer za industrijsku gradnju (prema planovima i programima pre 

1999. god.) ili 

 Državni Univerzitet u Novom Pazaru- diplomske akademske studije - odsek 

građevinarstvo ili 

 Diploma Građevinsko - arhitektonskog fakulteta u Nišu - Građevinski odsek, 

konstruktorski smer ili 

 Diploma Građevinskog fakulteta u Subotici - konstruktivni smer 

odnosno  

 Diploma stečena na navedenim fakultetima u skladu sa Zakonom o visokom 

obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 

44/2010 ), iz oblasti građevine (diplomirani - master) na smerovima, 

usmerenjima, modulima i sl. čiji nastavni programi obezbeđuju iste stručne 

kompetentnosti kao i diplome stečene na smerovima napred navedenih 

fakulteta na kojima je nastava održavana do stupanja na snagu Zakona o 

visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007, 

97/2008, 44/2010). 

 

Opis delatnosti: 

 Izvođenje radova na građenju građevinskih konstrukcija novih objekata, na 

rekonstrukciji i sanaciji konstrukcija:  

o svih objekata visokogradnje; svih vrsta i složenosti konstrukcijskih 

sistema, materijala, raspona, spratnosti i visina; 



o visokih i nasutih brana i akumulacija napunjenih vodom, jalovinom ili 

pepelom; 

o nuklearnih objekata i drugih objekata koji služe za proizvodnju 

nuklearnog goriva, radioizotopa, ozračivanja, uskladištenje 

radioaktivnih otpadnih materija; 

o mostova svih konstrukcijskih sistema, materijala, raspona i složenosti; 

o tunelskih i podzemnih konstrukcija, potpornih zidova, temeljnih jama, 

sanacija klizišta i drugih oblika nestabilnosti terena; 

o temelja svih vrsta objekata; 

o zaštite temeljnih jama, pristupnih i gradilišnih puteva i prelaza; 

o stadiona svih konstruktivnih sistema i kapaciteta; 

o hidroelektrana sa pripadajućom branom, termoelektrana, toplana i 

dalekovoda; 

o telekomunikacionih objekata odnosno mreža; 

o hidrograđevinskih objekata na plovnim putevima i brodskih 

prevodnica; 

o silosa i rezervoara; 

o tornjeva i jarbola (stubova sa više reda užadi); 

o rashladnih tornjeva; 

o industrijskih objekata; 

o gradskih saobraćajnica i svih nekategorisanih puteva; 

o unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije; 

o zanatskih građevinskih radova; 

o pripremnih radova 

o terenskih i laboratorijskih ispitivanja za potrebe izrade geotehničkih 

elaborata; 

o na poboljšanju tla za potrebe fundiranja; 

o izvođenje različitih tipova geotehničkih ankera; 

o izrada različitih sistema za obaranje podzemne vode; 

 Izrada projekata tehnologije izvođenja radova i organizacije rada; 

 Izrada projekata jednostavnih skela i oplata; 

 Izrada projekata zavarivanja i montaže nosećih čeličnih konstrukcija.“ 

 

Одговор: 

Одговор на питање број 1. садржан је у Измени и допуни конкурсне 

документације број 1. 

 

У Нишу, дана 18.10.2019. године 


