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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Општинска управа 

Број: 404-111/15-02 

Датум: 25.05.2015. године 

Чајетина 

 

                                                               

 

 

Питања и одговори у вези ЈНМВ-у 11/15 Израда измена и допуна Плана генералне 

регулације насељеног места Чајетина ( седиште општине ) са насељеним местом Златибор 

– 1. Фаза 

 

Питање 1: У оквиру додатних услова у поступку јавне набавке 11/15 тражите кадровски  

капацитет од минимум 20 запослених од чега најмање 15 са високом стручном спремом и 

наводите онда струку коју је потребно да запошљава понуђач и то обавезно: 

- 2 запослена дипломирана инжењера архитектуре, са лиценцом инжењерске коморе  број 

200 

-1 запослени дипломирани грађевински инжењер – смер саобраћај, или дипломирани 

саобраћајни инжењер, са лиценцом инжењерске коморе Србије број 202 

- 1 запослени дипломирани инжењер – хидросмер, за водопривредну инфрастуктуру, са 

лиценцом инжењерске коморе србије број 203 

- 1 запослени дипломирани инжењер – за електроенергетску и телекомуникациону 

инфраструкутру, са лиценцом инжењерске коморе србије број 203 

- 1 запослени дипломирани инжењер – за термоенергетску  инфраструктуру, са лиценцом 

инжењерске коморе Србије број 203 

-1 запослени дипломирани инжењер геодезије, са лиценцом инжењерске коморе Србије 

број 201 или 203 

-1 дипломирани машински инжењер са лиценцом одговорног инжењера  за енергетску 

ефикасност зграда 

- 1 дипломирани инжењер имформатике 

- 1 мастер – еколог 

Зашто је за добар квалитет израде Плана генералне регулације неопходан тражени радни 

тим у сталном радном односу код понуђача? Ту пре свега мислим на 

дипл.инж.информатичара, зашто мастер еколог а не рецимо мастер животне средине, 

зашто дипл.инж.машинства, како дипл.инж.геодезије са лиценцом 201 или 203? 

 

 

Одговор 1. Тражени број запослених  у сталном радном односу код Понуђача је неопходан 

из разлога обимности Плана и кратког рока израде Плана.  Мења се структура запослених 

којом понуђач мора да располаже, тако да након измена, додатни услови, кадровски 

капацитет,  гласи: Најмање 20 стално запослених радника од чега најмање 15 са високом 

стручном спремом од којих обавезно: 
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- 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. 

 

 


