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ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
БР. 32/14 – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА И 

АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У РЕПУБЛИЧКОМ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОМ 
ЗАВОДУ 

 
 
 

За јавну набавку у отвореном поступку бр.32/14 – Осигурање имовине, 
запослених лица и ангажованих лица у Републичком хидрометеоролошком заводу, 
понуђачи су поставили следећа питања: 

 
 
 
Питање: 
 
Молимо вас да нам доставите распоред запослених по радним местима, тј укупан број 
запослених на местима са повишеним ризиком и на радним местима без повишеног ризика. 
 
Одговор: 
 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и Правилником о 
изменама и допунама Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
у Републичком хидрометеоролошком заводу, утврђено је 306 радних места на којима ради 
484 запослених. 

Од укупног броја радних места у РХМЗ,  Актом о процени ризика на радном месту и 
радној околини, утврђено је 21 радно место са повећаним ризиком на којима ради 34 
запослених и то: 
 
Број 
радног 
места 

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА 
  Укупан 
     број 
запослених 

121 
 

Техничар за аеролошка и метеоролошка мерења  5 

122 
 

Техничар за специјална мерења 3 

125 
 

Радно место за еталонирање и баждарење инструмената 
 

2 

126 
 

Техничар за испитивање и баждарење инструмената 
 

4 

131 Радно место за хидролошку опрему 1 
132 Техничар за хидролошка мерења и обраду података 1 
133 Техничар за хидролошка мерења и хидролошку опрему 1 
135 Радно место за специјална мерења и одржавање аутоматских станица 1 
141 Техничар за хидролошка мерења и обраду података ГХС у 

Димитровграду 
1 

143 
 

Техничар за хидролошка мерења и обраду података 3 
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144 Техничар за хидролошка мерења и обраду података ГХС у Јасици 1 
146 Техничар за хидролошка мерења и обраду података 1 
147 Техничар за хидролошка мерења и обраду података ГХС у Белом Броду 1 
148 Техничар за хидролошка мерења и обраду података ГХС у Пријепољу 1 
149 Техничар за хидролошка мерења и обраду података ГХС у Лозници 1 
151 
 

Техничар за хидролошка мерења и обраду података ГХС у Пожаревацу 2 

236 Сервисер за процесну опрему метеоролошких инструмената и 
телекомуникациону опрему 

1 

237 Сервисер за процесну опрему хидролошких инструмената и радио 
опрему 

1 

239 Сервисер за метеоролошке и хидролошке инструменте 1 
240 Сервисер за опреме ниског и високог напона – електричар 1 
241 Сервисер за одржавање инвентара зграде и инсталацијеа – домар 1 
 
 
Питање: 
 
Такође је потребно за суму осигурања за грађевинске објекте од пожара и неких других 
опасности од 492.518.826,41 динара доставити податак о броју и месту локација и сумама 
осигурања по локацијама, као и исто то за суму осигурања за опрему која износи 
92.320.065,39 динара. 
 
Одговор: 
 
Због обимности и поверљивости тражених података (око 30 дислоцираних радних јединица, 
преко 200 страна) наручилац ће омогућити свим заинтересованим лицима да изврше увид у 
тражене податке. Сви заинтересовани се могу обратити нaручиоцу у писаној форми путем 
електронске поште nabavka@hidmet.gov.rs, са захтевом да се изврши увид.     
 
 
 
 

за Комисију за јавну набавку 

Бранислава Илић, дипл.прав. 
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