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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Општинска управа 

Број: 404-111/15-02 

Датум: 25.05.2015. године 

Чајетина 

 

                                                               

 

 

Измене и допуне конкурсне документације у вези ЈНМВ-у 11/15 Израда измена и допуна 

Плана генералне регулације насељеног места Чајетина ( седиште општине ) са насељеним 

местом Златибор – 1. Фаза 

 

Мења се конкурсна документација на страни 8, у делу додатни услови, 3) Кадровски 

капацитет, и након измена гласи: 

Најмање 20 стално запослених радника од чега најмање 15 са високом стручном спремом 

од којих обавезно: 

- 2 дипломирана инжењера архитектуре или друга лица са стеченим високим 

образовањем са лиценцом инжењерске коморе Србије број 200  

- 1  дипломирани грађевински инжењер – смер саобраћај или дипломирани 

саобраћајни инжењер, или друга лица  са стеченим високим образовањем са 

лиценцом инжењерске коморе Србије број 202 

- 1  дипломирани инжењер   или друга лица  са стеченим високим образовањем - 

хидросмер, за водопривредну инфраструктуру, са лиценцом инжењерске коморе 

Србије број 203 

- 1  дипломирани инжењер или друга лица  са стеченим високим образовањем – за 

електроенергетску и телекомуникациону инфраструктуру, са лиценцом инжењерске 

коморе Србије број 203 

- 1  дипломирани инжењер или друга лица  са стеченим високим образовањем – за 

термоенергетску инфраструктуру, са лиценцом инжењерске коморе Србије број 203 

- 1  дипломирани инжењер или друга лица  са стеченим високим образовањем - 

геодезија , са лиценцом инжењерске коморе Србије број 203 

- 1  лице са стеченим високим образовањем  са лиценцом одговорног инжењера за 

енергетску ефикасност зграда, лиценца инжењерске коморе Србије број 381. 

- 1  лице са стеченим високим образовањем у области заштите животне средине или 

екологије 

Докази: За запослене понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин 

доказује да је исти запослен код понуђача ( фотокопија радних књижица и МА или 

другог одговарајућег обрасца ) и фотокопије важећих личних лиценци као и 

потврда о важности лиценце. Наведене доказе понуђач може доставити у виду 

неоверених копија. 

Напомена: Понуде понуђача са неодговарајућим лиценцама неће бити разматране. 
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Продужава се рок за подношење понуда: Благовремена понуда је понуда која је 

достављена Наручиоцу најкасније до 02.06.2015. године до  12,00 часова. Ако је понуда 

поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће 

је по окончању поступка јавног отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 

поднета неблаговремено. 

Благовремено достављене понуде  биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Наручиоца, дана 02.06.2015. године са почетком у 12:30 часова. 

 


