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На осно ву чла на 24. став 2. За ко на о упо тре би Вој ске Ср би-

је и дру гих сна га од бра не у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма ван 
гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 88/09) 
и чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11), 

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ

о осно ви ма и ме ри ли ма за уве ћа ње пла те и дру га  
нов ча на при ма ња при пад ни ка Вој ске Ср би је и дру гих 
сна га од бра не за вре ме уче шћа у мул ти на ци о нал ним 

опе ра ци ја ма ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је

I. УВОД НА ОД РЕД БА

Члан 1.
Овом уред бом про пи су ју се осно ви и ме ри ла за уве ћа ње пла-

те и дру га нов ча на при ма ња при пад ни ка Вој ске Ср би је и дру гих 
сна га од бра не за вре ме уче шћа у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма 
ван гра ни ца Ре пу бли ке Ср би је.

II. ОСНО ВИ И МЕ РИ ЛА ЗА УВЕ ЋА ЊЕ ПЛА ТЕ 
И ДРУ ГА НОВ ЧА НА ПРИ МА ЊА

Члан 2.
При пад ни ци Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не за вре ме 

уче шћа у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма ван гра ни ца Ре пу бли ке 
Ср би је (у да љем тек сту: мул ти на ци о нал не опе ра ци је), у скла ду са 
за ко ном, има ју пра во на:

1) уве ћа ње пла те;
2) на кна ду тро шко ва за ри зик у слу жби;
3) до да так за ге о граф ске и кли мат ске усло ве.

Члан 3.
Осно ви цу за об ра чун уве ћа ња пла те, на кна де тро шко ва за ри зик 

у слу жби и до дат ка за ге о граф ске и кли мат ске усло ве утвр ђу је Вла да.
Осно ви ца из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је се у скла ду са из но-

сом сред ста ва ко ја су рас по ре ђе на над ле жним ми ни стар стви ма и 
дру гим ор га ни ма др жав не упра ве, на ме ње на за фи нан си ра ње тро-
шко ва уче шћа у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма.

Члан 4.
Про фе си о нал ним вој ним ли ци ма, ци вил ним ли ци ма, при-

пад ни ци ма ак тив не ре зер ве (у да љем тек сту: при пад ни ци Вој ске 
Ср би је) и при пад ни ци ма дру гих сна га од бра не, за вре ме уче шћа 
у мул ти на ци о нал ним опе ра ци ја ма утвр ђу је се уве ћа ње пла те мно-
же њем ко е фи ци јен та од ре ђе ног за уче шће у мул ти на ци о нал ној 
опе ра ци ји са осно ви цом.

За уче шће у мул ти на ци о нал ној опе ра ци ји, у за ви сно сти од 
ка те го ри је ли ца, од ре ђу је се ко е фи ци јент, и то:

1) за про фе си о нал на вој на ли ца и при пад ни ке ак тив не ре зер-
ве  – пре ма чи ну;

2) за ци вил на ли ца и при пад ни ке дру гих сна га од бра не  – пре-
ма сте пе ну струч не спре ме и ефек тив ног рад ног ста жа;

3) за по ли циј ске слу жбе ни ке Ми ни стар ства уну тра шњих по-
сло ва  – пре ма чи ну, од но сно зва њу по ли циј ског слу жбе ни ка. 

Ли цу из ста ва 1. овог чла на због вр ше ња ко манд не или штаб-
не ду жно сти и због вр ше ња спе ци фич не ду жно сти ко е фи ци јент 
од ре ђен за уче шће у мул ти на ци о нал ној опе ра ци ји уве ћа ва се.

Члан 5.
Про фе си о нал ном вој ном ли цу и при пад ни ку ак тив не ре зер ве 

за уче шће у мул ти на ци о нал ној опе ра ци ји од ре ђу је се ко е фи ци јент 
пре ма чи ну ко ји има, и то:

1) ге не рал-ма јор 7,50
2) бри гад ни ге не рал  7,00
3) пу ков ник   6,50

4) пот пу ков ник  6,00
5) ма јор  5,50
6) ка пе тан  5,00
7) по руч ник  4,50
8) пот по руч ник  4,00
9) за став ник I кла се  3,40
10) за став ник  3,30 
11) ста ри ји вод ник I кла се  3,20 
12) ста ри ји вод ник  3,10 
13) вод ник  3,00 
14) мла ђи вод ник  2,80 
15) де се тар  2,70 
16) раз вод ник  2,60
При пад ни ку ак тив не ре зер ве ко ји не ма чин за уче шће у мул-

ти на ци о нал ној опе ра ци ји од ре ђу је се ко е фи ци јент  2,50.

Члан 6.
Ци вил ним ли ци ма и при пад ни ци ма дру гих сна га од бра не за 

уче шће у мул ти на ци о нал ној опе ра ци ји од ре ђу је се ко е фи ци јент 
пре ма сте пе ну струч не спре ме про пи са ном за ду жност на ко ју се 
ан га жу ју у мул ти на ци о нал ној опе ра ци ји и на вр ше ним го ди на ма 
ефек тив ног рад ног ста жа у мо мен ту упу ћи ва ња у мул ти на ци о нал-
ну опе ра ци ју, и то:

1) Сту ди је тре ћег сте пе на
(а) до де сет го ди на рад ног ста жа  6,30
(б) пре ко де сет го ди на рад ног ста жа  6,50
2) Сту ди је дру гог сте пе на
(а) до де сет го ди на рад ног ста жа   5,80
(б) пре ко де сет го ди на рад ног ста жа  6,00
3) Сту ди је пр вог сте пе на
(а) до три го ди не рад ног ста жа   4,00
(б) пре ко три до шест го ди на рад ног ста жа   4,50
(в) пре ко шест до де сет го ди на рад ног ста жа   5,00
(г) пре ко де сет го ди на рад ног ста жа   5,30
4) Сред ње обра зо ва ње у тра ја њу од че ти ри го ди не 
(а) до че ти ри го ди не рад ног ста жа   3,00
(б) пре ко че ти ри до осам го ди на рад ног ста жа   3,10
(в) пре ко осам до 12 го ди на рад ног ста жа   3,20
(г) пре ко 12 до 16 го ди на рад ног ста жа   3,30
(д) пре ко 16 го ди на рад ног ста жа   3,40
5) Сред ње обра зо ва ње у тра ја њу од три го ди не  
(а) до три го ди не рад ног ста жа   2,60
(б) пре ко три до шест го ди на рад ног ста жа   2,70
(в) пре ко шест го ди на рад ног ста жа   2,80
6) Основ но обра зо ва ње  2,50.
Из у зет но од од ред бе ста ва 1. овог чла на, ци вил ном ли цу и 

при пад ни ку дру гих сна га од бра не ко је је за вре ме слу жбе у мул-
ти на ци о нал ној опе ра ци ји рас по ре ђе но на ме сто ру ко во ди о ца ци-
вил ног де ла опе ра ци је, а ко је је по ран гу из јед на че но са ран гом 
ко ман дан та вој ног де ла опе ра ци је, за уче шће у мул ти на ци о нал ној 
опе ра ци ји од ре ђу је се ко е фи ци јент у ви си ни ко е фи ци јен та од ре-
ђе ног за уче шће у мул ти на ци о нал ној опе ра ци ји про фе си о нал ном 
вој ном ли цу  – ко ман дан ту вој ног де ла опе ра ци је, уко ли ко је то за 
ње га по вољ ни је.

Члан 7.
По ли циј ском слу жбе ни ку Ми ни стар ства уну тра шњих по сло-

ва за уче шће у мул ти на ци о нал ној опе ра ци ји од ре ђу је се ко е фи ци-
јент пре ма  чи ну, од но сно зва њу ко је има, и то:

1) ге не рал по ли ци је   7,50 
2)  глав ни по ли циј ски са вет ник 

/глав ни са вет ник/пу ков ник полицијe  7,00 
3)  по ли циј ски са вет ник /са вет ник/ 

пот пу ков ник по ли ци је   6,50
4)  глав ни по ли циј ски 

ин спек тор/глав ни ин спек тор/ма јор по ли ци је   6,00 
5)  са мо стал ни по ли циј ски ин спек тор/ 

са мо стал ни ин спек тор/ка пе тан по ли ци је   5,50
6)  ви ши по ли циј ски ин спек тор/  

ви ши ин спек тор/по руч ник по ли ци је   5,00
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7)  по ли циј ски ин спек тор/ин спек тор/ 
пот по руч ник по ли ци је  4,50

8)  са мо стал ни по ли циј ски  
на ред ник/са мо стал ни струч ни са рад ник/ста ри ји  
за став ник по ли ци је 1. кла се   4,30

9)  ви ши по ли циј ски на ред ник/ви ши струч ни  
са рад ник/ста ри ји за став ник по ли ци је   4,10

10)  по ли циј ски на ред ник 1. кла се/струч ни  
са рад ник 1. кла се/за став ник по ли ци је  1. кла се   3,90

11)  по ли циј ски на ред ник/струч ни са рад ник/за став ник 
по ли ци је 3,70

12)  мла ђи по ли циј ски на ред ник 1. кла се/мла ђи  
струч ни са рад ник 1. кла се/мла ђи за став ник  
по ли ци је 1. кла се 3,50

13)  мла ђи по ли циј ски на ред ник/мла ђи струч ни  
са рад ник/мла ђи за став ник по ли ци је 3,30

14)  са мо стал ни по ли ца јац/са мо стал ни  
ре фе рент/ста ри ји вод ник по ли ци је 1. кла се 3,10

15)  ви ши по ли ца јац/ви ши ре фе рент/ста ри ји 
вод ник по ли ци је   3,00

16)  по ли ца јац 1. кла се/ре фе рент 1. кла се/вод ник 
по ли ци је 1 кла се   2,90

17)  по ли ца јац/ре фе рент/вод ник по ли ци је  2,80
18)  мла ђи по ли ца јац 1. кла се/мла ђи ре фе рент 

1. кла се/мла ђи вод ник по ли ци је 1. кла се   2,70
16)  мла ђи по ли ца јац/мла ђи ре фе рент/мла ђи  

вод ник по ли ци је   2,60

Члан 8.
При пад ни ку Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не ко ји вр-

ши ко манд ну ду жност у мул ти на ци о нал ној опе ра ци ји (ко ман дант, 
ко ман дир или на дру гој ко манд ној или ру ко во де ћој ду жно сти), 
у чи јем са ста ву је нај ма ње че ти ри ли ца, ко е фи ци јент од ре ђен за 
уче шће у мул ти на ци о нал ној опе ра ци ји уве ћа ва се због ко манд не 
ду жно сти за 0,40, а ње го вом за ме ни ку за 0,20. 

При пад ни ку Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не ко ји вр ши 
штаб ну ду жност, ко е фи ци јент од ре ђен за уче шће у мул ти на ци о-
нал ној опе ра ци ји уве ћа ва се за 0,30.

При пад ни ку Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не ко ји исто-
вре ме но вр ши ду жно сти из ст. 1. и 2. овог чла на, ко е фи ци јент од-
ре ђен за уче шће у мул ти на ци о нал ној опе ра ци ји уве ћа ва се по нај-
по вољ ни јем осно ву.

Члан 9.
При пад ни ку Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не (осим за 

ме ди цин ско осо бље), уко ли ко вр ши спе ци фич ну ду жност у мул-
ти на ци о нал ној опе ра ци ји, ко е фи ци јент од ре ђен за уче шће у мул-
ти на ци о нал ној опе ра ци ји уве ћа ва се у за ви сно сти од спе ци фич не 
ду жно сти ко ју оба вља, и то: 

1) пи ло ту   0,60
2) па до бран цу   0,60 
3) оста лом ле тач ком осо бљу  0,20
4) ли цу укр ца ном на брод или дру го плов но сред ство   0,20
5)  ли цу ко је вр ши укла ња ње (де ми ни ра ње) 

или уни шта ва ње не ек спло ди ра них 
убој них сред ста ва   1,00

6) ро ни о цу   0,50
7)  ли цу ко је вр ши из ви ђач ка  

или про тив те ро ри стич ка деј ства   0,90
8)  ли цу ко ја оба вља за дат ке ра ди о ло шког, 

хе миј ског или би о ло шког из ви ђа ња 
и де кон та ми на ци је 0,50

При пад ни ку Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не ко ји оба-
вља за дат ке и по сло ве по ви ше спе ци фич них ду жно сти из ста ва 1. 
овог чла на, ко е фи ци јент од ре ђен за уче шће у мул ти на ци о нал ној 
опе ра ци ји уве ћа ва се по нај по вољ ни јем осно ву.

Члан 10.
Ме ди цин ском осо бљу ан га жо ва ном у мул ти на ци о нал ној опе-

ра ци ји, у за ви сно сти од спе ци фич не ду жно сти ко ју оба вља, ко е-
фи ци јент од ре ђен за уче шће у мул ти на ци о нал ној опе ра ци ји уве-
ћа ва се, и то: 

1) Хи рург и ане сте зи о лог 2,50 
2) Ле кар спе ци ја ли ста    2,00
3) Ле кар оп ште прак се (ВСС)   1,50

4) Ви ши ме ди цин ски тех ни чар   1,00
5) Ин стру мен тар и ане сте ти чар   0,80
6) Ме ди цин ски тех ни чар   0,60
7) Бол ни чар   0,30

Члан 11.
За из вр ша ва ње за да та ка у зо ни мул ти на ци о нал не опе ра ци је, 

у оте жа ним и по без бед ност ри зич ним усло ви ма, опа сним по жи-
вот и здра вље, при пад ни ку Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не 
при па да на кна да тро шко ва за ри зик у слу жби, у скла ду са за ко ном.

На кна да тро шко ва за ри зик у слу жби од ре ђу је се мно же њем 
ко е фи ци јен та од ре ђе ног за ри зик у слу жби са осно ви цом.

Ко е фи ци јент из ста ва 2. овог чла на од ре ђу је се у за ви сно сти 
од сте пе на ри зи ка под руч ја у ко ме се вр ши слу жба, и то: 

1) у под руч ји ма са вр ло ни ским ри зи ком до  1,00
2) у под руч ји ма са ни ским ри зи ком  до     2,00
3) у под руч ји ма са сред њим ри зи ком до     3,00
4) у под руч ји ма са ви со ким ри зи ком  до     4,00
5) у под руч ји ма са вр ло ви со ким ри зи ком до 5,00
6) у под руч ји ма са екс трем но ви со ким ри зи ком до 6,00

Члан 12.
У зо ни мул ти на ци о нал не опе ра ци је, у за ви сно сти од ге о граф-

ског под руч ја и кли мат ских спе ци фич но сти, ко ји ути чу на усло ве 
ра да и из вр ша ва ња за да та ка (под руч је ви со ких пла ни на, пу стињ-
ско, троп ско или по лар но под руч је), при пад ни ку Вој ске Ср би је и 
дру гих сна га од бра не, при па да до да так за ге о граф ске и кли мат ске 
усло ве, у скла ду са за ко ном.

До да так за ге о граф ске и кли мат ске усло ве од ре ђу је се мно-
же њем ко е фи ци јен та од ре ђе ног за ге о граф ске и кли мат ске усло ве 
са осно ви цом.

Ко е фи ци јент из ста ва 2. овог чла на од ре ђу је се у за ви сно сти 
од ге о граф ских и кли мат ских усло ви ма под ко ји ма се вр ши слу-
жба, и то :

1) за усло ве суп троп ске кли ме до  0,50
2) за усло ве троп ске кли ме до   1,00
3) за усло ве пу стињ ске кли ме до   1,50
4)  за усло ве суб по лар не или по лар не кли ме  

или усло ве у ге о граф ским под руч ји ма  
у ко ји ма пре о вла ђу ју из ра зи то ни ске тем пе ра ту ре до   2,00

Члан 13.
Ко е фи ци јент из чла на 11. став 3. и чла на 12. став 3. ове уред-

бе за сва ку мул ти на ци о нал ну опе ра ци ју од ре ђу је ми ни стар од бра-
не уз прет ход но при ба вље но ми шље ње над ле жног ми ни стар ства и 
дру гог ор га на др жав не упра ве, ако у мул ти на ци о нал ној опе ра ци ји 
уче ству ју дру ге сна ге од бра не.

Члан 14.
При пад ни ку Вој ске Ср би је и дру гих сна га од бра не пре упу-

ћи ва ња у мул ти на ци о нал ну опе ра ци ју ис пла ћу је се акон та ци ја у 
ви си ни 50% ме сеч ног из но са уве ћа ња пла те и дру гих нов ча них 
при ма ња из чла на 2. ове уред бе, а об у ста вља се од пр вог ис пла ће-
ног уве ћа ња пла те и дру гих нов ча них при ма ња.

III.  ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 15.
Да ном сту па ња на сна гу ове уред бе пре ста је да ва жи Уред ба 

о пла та ма и дру гим нов ча ним при ма њи ма про фе си о нал них при-
пад ни ка Вој ске Ср би је и Цр не Го ре, осо бља ци вил не за шти те и 
за по сле них у ор га ни ма упра ве Са ве та ми ни ста ра за вре ме уче шћа 
у ми ров ним опе ра ци ја ма и дру гим ак тив но сти ма у ино стран ству 
(„Слу жбе ни лист СЦГ”, бр. 32/05 и 17/06).

Члан 16.
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 110-2905/2011
У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не

Вла да
Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.
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На осно ву чла на 8. став 8. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је 
за 2011. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 101/10) и чла на 43. 
став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05 
 – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11), а у ве зи са чл. 8. и 41. За ко на 
о пла та ма др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 62/06, 63/06  – ис прав ка, 115/06  – ис прав ка, 101/07 и 
99/10), чла ном 37. став 4. За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 116/08, 58/09  – УС, 104/09 и 101/10) и чла ном 69. став 3. 
За ко на о јав ном ту жи ла штву („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08, 
104/09 и 101/10),

Вла да до но си 

ОД  Л У  КУ

о ви си ни осно ви це за об ра чун и ис пла ту пла та  
др жав них слу жбе ни ка, на ме ште ни ка, су ди ја,  

јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца

1. Утвр ђу је се осно ви ца за об ра чун и ис пла ту пла та за др жав-
не слу жбе ни ке и на ме ште ни ке, по чев од пла те за април 2011. го ди-
не, у не то из но су од 17.270,35 ди на ра са при па да ју ћим по ре зом и 
до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње.

2. Утвр ђу је се осно ви ца за об ра чун и ис пла ту пла та су ди ја, 
јав них ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца, по чев од пла те за 
април 2011. го ди не, у не то из но су од 30.130,80 ди на ра са при па да-
ју ћим по ре зом и до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње.

3. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 121-2986/2011
У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не

Вла да

Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

908
На осно ву чла на 43. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла-

сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11), а у ве-
зи са чла ном 58. став 2. За ко на о за шти ти од јо ни зу ју ћих зра че ња 
и о ну кле ар ној си гур но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09) 

Вла да до но си

ОД  Л У  КУ

о пре стан ку ва же ња Од лу ке о усло ви ма за про мет  
и ко ри шће ње ну кле ар них ма те ри ја ла и на чи ну во ђе ња 

еви ден ци је о ну кле ар ним ма те ри ја ли ма по зо на ма  
ма те ри јал них би лан са

1. Од лу ка о усло ви ма за про мет и ко ри шће ње ну кле ар них ма-
те ри ја ла и на чи ну во ђе ња еви ден ци је о ну кле ар ним ма те ри ја ли-
ма по зо на ма ма те ри јал них би лан са („Слу жбе ни лист СРЈ”, број 
42/97), пре ста је да ва жи.

2. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС”.

05 број 110-2748/2011
У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не

Вла да

Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

909
На осно ву чл. 46. и 48. За ко на о здрав стве ној за шти ти („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05, 72/09  – др. за кон, 88/10 и 99/10) 
и чла на 43. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Вла да до но си

ОД  Л У  КУ

о осни ва њу Оп ште бол ни це Ва ље во

1. Осни ва се Оп шта бол ни ца Ва ље во у Ва ље ву.

2. На зив уста но ве је Оп шта бол ни ца Ва ље во (у да љем тек сту: 
Оп шта бол ни ца).

Се ди ште Оп ште бол ни це је у Ва ље ву, ули ца Син ђе ли ће ва 
број 62.

3. Оп шта бол ни ца је уста но ва са свој ством прав ног ли ца.

4. Оп шта бол ни ца пру жа здрав стве ну за шти ту ли ци ма свих 
уз ра ста обо ле лих од ра зних вр ста бо ле сти. Оп шта бол ни ца оба-
вља ста ци о нар ну и спе ци ја ли стич ко-кон сул та тив ну де лат ност и 
има ор га ни зо ва не слу жбе за при јем и збри ња ва ње хит них ста ња, 
оба вља ње спе ци ја ли стич ко-кон сул та тив не и ста ци о нар не здрав-
стве не де лат но сти из ин тер не ме ди ци не, пе ди ја три је, ги не ко ло ги је 
и аку шер ства и оп ште хи рур ги је, ла бо ра то риј ску, ренд ген и дру-
гу ди јаг но сти ку у скла ду са сво јом де лат но шћу, ане сте зи о ло ги ју 
са ре а ни ма ци јом, ам бу лан ту за ре ха би ли та ци ју и фар ма це ут ску 
здрав стве ну де лат ност пре ко бол нич ке апо те ке, у скла ду са за ко-
ном и Уред бом о Пла ну мре же здрав стве них уста но ва. 

Оп шта бол ни ца обез бе ђу је са мо стал но или пре ко дру ге 
здрав стве не уста но ве и: са ни тет ски пре воз за упу ћи ва ње па ци је-
на та на тер ци јар ни ни во, снаб де ва ње кр вљу и крв ним про дук ти ма 
и слу жбу за па то ло шку ана то ми ју.

5. Сред ства и имо ви ну за осни ва ње и рад Оп ште бол ни це чи-
ни део сред ста ва, имо ви не, пра ва и оба ве за Здрав стве ног цен тра 
Ва ље во, ко је је ко ри сти ла ор га ни за ци о на је ди ни ца Оп шта бол ни ца 
Ва ље во, са би лан сним ста њем на дан 31. де цем бра 2009. го ди не.

Би ланс ста ња у сми слу ста ва 1. ове тач ке утвр ди ће ор ган 
упра вља ња Здрав стве ног цен тра Ва ље во.

Оп шта бол ни ца по чи ње са ра дом да ном упи са у суд ски ре-
ги стар.

6. Сред ства за осни ва ње и рад Оп ште бол ни це у др жав ној су 
сво ји ни.

7. Да ном по чет ка ра да Оп шта бол ни ца пре у зи ма сред ства, 
имо ви ну, пра ва, оба ве зе и за по сле не Здрав стве ног цен тра Ва ље во 
 – ор га ни за ци о не је ди ни це Оп шта бол ни ца Ва ље во.

8. Ор га ни Оп ште бол ни це је су ди рек тор, Управ ни од бор и 
Над зор ни од бор.

Управ ни од бор Оп ште бол ни це има се дам чла но ва од ко јих 
су три чла на из ре да за по сле них у Оп штој бол ни ци.

Над зор ни од бор Оп ште бол ни це има пет чла но ва од ко јих су 
два чла на из ре да за по сле них у Оп штој бол ни ци.

Ди рек то ра, Управ ни и Над зор ни од бор Оп ште бол ни це име-
ну је и раз ре ша ва осни вач.

9. Осни вач ће име но ва ти вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра, 
Управ ни и Над зор ни од бор Оп ште бол ни це, у ро ку од 30 да на од 
да на сту па ња на сна гу ове од лу ке.

Управ ни од бор из ста ва 1. ове тач ке, до не ће ста тут и дру ге 
оп ште ак те нео п ход не за упис у ре ги стар и по че так ра да Оп ште 
бол ни це.

10. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва-
ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број  022-2893/2011
У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не

Вла да
Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.
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На осно ву чла на 45. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла-

сник РС”, бр. 55/05, 71/05 - ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11), 
Вла да до но си

НА ЦИ О НАЛ НУ СТРА ТЕ ГИ ЈУ

за спре ча ва ње и су зби ја ње на си ља над же на ма  
у по ро ди ци и у парт нер ским од но си ма

1. Увод 

Из ра да На ци о нал не стра те ги је за спре ча ва ње и су зби ја ње на-
си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци (у да љем тек сту: Стра те ги-
ја) пред ста вља из раз од луч но сти Вла де да, по шту ју ћи ме ђу на род-
не стан дар де и ак те о за шти ти основ них људ ских пра ва, уна пре ди 
за шти ту же на од на си ља у по ро ди ци и парт нер ским од но си ма 
пру жа њем по др шке свим су бјек ти ма на ак тив но сти ма спре ча ва-
ња и су зби ја ња тих ви до ва на си ља. Упра во на тај на чин, Стра те-
ги ја под сти че при ме ну ме ђу на род них и до ма ћих прав них нор ми 
и стан дар да ко ји ма се шти те људ ска пра ва, про мо ви ше род ну рав-
но прав ност и за бра њу је сва ки вид на си ља над же на ма у по ро ди ци 
и парт нер ским од но си ма, као об лик на си ља ко ји у нај ве ћем оби му 
по га ђа же не. Из ра да Стра те ги је по твр ђу је укљу чи ва ње Ре пу бли ке 
Ср би је у за јед нич ке ак тив но сти Са ве та Евро пе и Европ ске уни је с 
ци љем по ди за ња све сти у дру штву о про бле му на си ља над же на ма 
у по ро ди ци и ства ра ња ре ал них прет по став ки за ефи ка сну пре вен-
ци ју тих ви до ва на си ља.

По ла зни оквир за из ра ду Стра те ги је са др жан је у за кључ ци-
ма с На ци о нал не кон фе рен ци је о бор би про тив на си ља над же на-
ма, ко ји су је дин стве но усво је ни 2007. го ди не. Та кон фе рен ци ја 
одр жа на је у скло пу кам па ње Са ве та Евро пе за бор бу про тив свих 
ви до ва на си ља над же на ма, укљу чу ју ћи и на си ље у по ро ди ци. Ти 
за кључ ци пред ста вља ју смер ни це за утвр ђи ва ње обла сти по себ-
ног при о ри те та, с об зи ром на то да су до не ти де мо крат ским кон-
сен зу сом ре ле вант них др жав них и дру штве них фак то ра оку пље-
них на На ци о нал ној кон фе рен ци ји.

Национална стратегија за побољшање положаја жена и
унапређивање родне равноправности, за јед но са за кључ ци ма са 
На ци о нал не кон фе рен ци је о бор би про тив на си ља над же на ма, 
пред ста вља ли су основ за кон ци пи ра ње про јек та „Бор ба про тив 
сек су ал ног и род но за сно ва ног на си ља”, ко ји се од ви ја у окви ру 
Упра ве за род ну рав но прав ност Ми ни стар ства ра да и со ци јал не 
по ли ти ке и у ко јем су и пред у зе те ак тив но сти на из ра ди ове стра-
те ги је. Као ци ље ви тог про јек та, у про грам ском пе ри о ду пред ви-
ђе ном за ре а ли за ци ју од 2009. до 2011. го ди не, по ста вље ни су:

1) уна пре ђи ва ње нор ма тив ног окви ра за шти те од на си ља над 
же на ма;

2) ја ча ње ка па ци те та си сте ма за шти те же на од на си ља;
3) спро во ђе ње ис тра жи ва ња и уна пре ђе ње до ку мен та ци је и 

ста ти сти ке;
4) по ди за ње ни воа све сти о на си љу над же на ма као дру штве-

ном про бле му и су зби ја ње нео д го ва ра ју ћег при ка зи ва ња же на жр-
тви на си ља у сред стви ма јав них гла си ла.

Стра те ги ја је до не та де мо крат ским кон сен зу сом ре ле вант них 
др жав них и дру штве них ак те ра, по чев од усва ја ња Националне
стратегијезапобољшањеположајаженаиунапређивањеродне
равноправности,13. фе бру а ра 2009. го ди не, ко ја је пред ста вља ла 
пре крет ни цу утвр ђи ва ња по ли ти ке род не рав но прав но сти на на-
ци о нал ном ни воу, а ко ја је као пе ту стра те шку област де ло ва ња 
утвр ди ла као Превенцијуисузбијањенасиљанадженамаиуна
пређењезаштитежртава. Из ра да тек ста Стра те ги је об у хва ти ла 
је ре ша ва ње три гру пе за да та ка:

1) упо ред ну ана ли зу стра те ги ја зе ма ља Европ ске уни је и ре-
ги о на за пад ног Бал ка на (ана ли за је об у хва ти ла стра те шка до ку-
мен та Ал ба ни је, Хр ват ске, Сло ве ни је, Фе де ра ци је Бо сне и Хер це-
го ви не, Ве ли ке Бри та ни је и Швед ске) и, сход но то ме, утвр ђи ва ње 
ПолазногоквиразаизрадуСтратегије;

2) при ку пља ње кључ них ин фор ма ци ја, на ла за и пред ло га ко-
је су спро ве ли раз ли чи ти дру штве ни ак те ри во ђе њем кон сул та тив-
ног про це са пар ти ци па тив ног пла ни ра ња ко ји тре ба да до при не се 
утвр ђи ва њу по сто је ћег ста ња и до но ше њу стра те шких од лу ка; 

3) из ра ду Стра те ги је.

Ана ли за стра те шких до ку ме на та из обла сти су зби ја ња на-
си ља у по ро ди ци, од но сно, на си ља над же на ма, об у хва ти ла је 
пре глед оп штих и по себ них ка рак те ри сти ка стра те ги ја зе ма ља у 
ре ги о ну за пад ног Бал ка на (Хр ват ске, Фе де ра ци је Бо сне и Хер це-
го ви не, Ал ба ни је), али и не ких зе ма ља  – чла ни ца Европ ске уни је, 
ко је су, по твр ди ле ви сок сте пен ува жа ва ња и по што ва ња ши ро ког 
спек тра људ ских пра ва и сло бо да (Швед ске, Ве ли ке Бри та ни је, 
Сло ве ни је, и као зе ма ља из окру же ња ко је су чла ни це Европ ске 
уни је).

Упо ред на ана ли за стра те ги ја о су зби ја њу на си ља у по ро ди ци 
пред ста вља ла је мо гућ ност да се уви ди и про це ни на чин на ко ји 
су про бле му спре ча ва ња и су зби ја ња на си ља у по ро ди ци при шле 
раз ли чи те др жа ве. По зи тив не од ред ни це стра те шких до ку ме на та 
омо гу ћи ле су да се при ла го де и увр сте нај бо ља ре ше ња и прак се 
у Стра те ги ју. 

При из ра ди Стра те ги је ко ри шће ни су рас по ло жи ви по да ци 
раз ли чи тих др жав них ор га на, уста но ва и ор га ни за ци ја ци вил ног 
дру штва, ко ји су по слу жи ли за ана ли зу ста ња и из ло же ни су у 
одељ ку под тим на сло вом. 

При ли ком из ра де са мог тек ста Стра те ги је од по себ не ва жно-
сти би ло је да се уоче и на ве ду спе ци фич не и по себ но угро же не 
гру пе из ко јих по ти че ве ли ки број жр та ва, или чи ји су при пад ни-
ци/це по себ но по го ђе ни по сле ди ца ма на си ља. У том сми слу, Стра-
те ги ја по себ ну па жњу по све ћу је гру па ма же на ко је су из ло же не 
(или ко је то мо гу би ти) ви ше стру кој дис кри ми на ци ји, као и ра њи-
вим гру па ма же на у ко је спа да ју: же не са ин ва ли ди те том, Ром ки-
ње, мај ке де це са ин ва ли ди те том, смет ња ма у раз во ју или са хро-
нич ним бо ле сти ма, же не са се ла, ста ри је же не, из бе гле и ин тер но 
ра се ље не же не и др. Стра те ги ја та ко ђе узи ма у об зир про блем де-
це угро же не на си љем у по ро ди ци (у ве зи са де фи ни са њем циљ них 
гру па, Стра те ги ја узи ма у об зир и Пре по ру ку Са ве та Евро пе 1905 
(2010) о нео п ход но сти за шти те де це као све до ка по ро дич ног на си-
ља, ко ја је усво је на у мар ту 2010. го ди не, а ко ја се осла ња на Де-
кла ра ци ју Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве та Евро пе 1714 (2010) 
о де ци  – све до ци ма на си ља у по ро ди ци). Кон вен ци ја Ује ди ње них 
на ци ја о пра ви ма де те та из 1989. го ди не де фи ни ше да је де те сва ко 
људ ско би ће ко је ни је на вр ши ло осам на е сту го ди ну жи во та. 

Стра те ги ја са др жи и ме ха ни зме за ње но спро во ђе ње. С дру-
ге стра не, да би се ко ор ди ни са но спро во ди ле ак ци је на ло кал ном 
ни воу ни је увек по треб но или ни је увек мо гу ће пре у зе ти мо де ле, 
струк ту ре те ла и од бо ра ус по ста вље них на др жав ном ни воу, већ 
тре ба прак тич но са гле да ти, и у функ ци ју ста ви ти, по сто је ће срод-
не ло кал не од бо ре и ко ор ди на ци о на те ла. То је по себ но зна чај но 
ка да се ра ди о ма њим за јед ни ца ма са огра ни че ним људ ским и ма-
те ри јал ним ре сур си ма. Због то га су Стра те ги јом утвр ђе ни но си о-
ци ак тив но сти и са рад ни ци на др жав ном и на ло кал ном ни воу и 
ме ђу ин сти ту ци о нал на са рад ња (са др жај и на чи ни ме ђу соб не са-
рад ње), као и од го вор ност по је ди них ак те ра у спро во ђе њу Стра-
те ги је. 

За по тре бе из ра де Стра те ги је оба вље не су кон сул та ци је с 
пред став ни ци ма/ца ма ци вил ног дру штва (ОЦД), пра во суд них ор-
га на и ор га на др жав не упра ве (Ми ни стар ства прав де, Ми ни стар-
ства про све те, Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке, Ре пу-
блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту, По кра јин ског се кре та ри ја та 
за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва АП Вој во ди не, ло-
кал них те ла за род ну рав но прав ност), као и са струч ња ци ма ко ји 
су би ли ан га жо ва ни на про јек ту „Бор ба про тив сек су ал ног и род но 
за сно ва ног на си ља”. 

У ра ду на при пре ми Стра те ги је уче ство ва ли су пред став ни ци 
сле де ћих удру же ња:

 – Удру же ње Ром ки ња „Освит”, Ниш;
 – Мре жа Же не про тив на си ља;
 – „Ла брис”  – ор га ни за ци ја за ле збеј ска људ ска пра ва;
 – „...Из кру га”, ор га ни за ци ја за за шти ту пра ва и по др шку 

осо ба ма са ин ва ли ди те том Ср би је;
 – Ин цест тра у ма цен тар;
 – Цен тар за про мо ци ју здра вља же на;
 – Оаза си гур но сти, Кра гу је вац;
 – Са ве то ва ли ште про тив на си ља у по ро ди ци.
Та ко ђе, у ра ду на при пре ми Стра те ги је уче ство ва ли су и 

пред став ни ци По кра јин ског се кре та ри ја та за рад, за по шља ва ње и 
рав но прав ност по ло ва АП Вој во ди на.

Рад на из ра ди Стра те ги је ко ор ди ни ра ла је Упра ва за род ну 
рав но прав ност Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке у окви ру 
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Про јек та „Бор ба про тив сек су ал ног и род но за сно ва ног на си ља”, 
а у то ку из ра де Стра те ги је кон сул то ва но је и Вик ти мо ло шко дру-
штво Ср би је.

2. Раз ло зи за до но ше ње Стра те ги је 

На си ље у по ро ди ци је нај за сту пље ни ји об лик на си ља над же-
на ма и ње го ве по сле ди це се од ра жа ва ју на мно ге сег мен те жи во та 
жр та ва на си ља  – ста но ва ње, здра вље, обра зо ва ње и сло бо ду да жи-
ве сво је жи во те без стра ха и на на чин на ко ји то же ле (пре по ру ка 
Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве та Евро пе 1582 из 2002. го ди не). 
Оно мо же озна ча ва ти и раз не кон трол не обра сце по на ша ња ко ји ни-
су очи глед но на сил ни. На си ље у по ро ди ци је јав ни, а не при ват ни 
про блем. Та рас про стра ње на по ја ва је за јед нич ка свим европ ским 
зе мља ма (Пре по ру ка Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве та Евро пе 
1582 из 2002. го ди не). Др жа ва има оба ве зу да за шти ти жр тве на си-
ља у по ро ди ци. У су прот ном се на си ље пре ћут но одо бра ва. 

Европ ски суд за људ ска пра ва за сту па ста но ви ште да др жа ва 
ни је ду жна са мо да обез бе ди од го ва ра ју ћи прав ни оквир за бор бу 
про тив на си ља у по ро ди ци већ да тре ба да оси гу ра ње го во ефек-
тив но спро во ђе ње и да ме ђу на род на прак са сна жно су ге ри ше да 
кри вич но го ње ње учи ни ла ца на си ља у по ро ди ци тре ба да се вр ши 
ако по сто ји до вољ но до ка за и ка да жр тва на си ља по ву че кри вич ну 
при ја ву или од у ста не од ове.

Ста ти стич ки по да ци ор га на и слу жби у Ре пу бли ци Ср би ји 
по ка зу ју да се из го ди не у го ди ну по ве ћа ва број при ја вље них слу-
ча је ва на си ља. До но ше ње Стра те ги је за сно ва но је и на чи ње ни ци 
да до ма ћи и ме ђу на род ни прав ни до ку мен ти оба ве зу ју Ре пу бли ку 
Ср би ју на пред у зи ма ње свих рас по ло жи вих ме ра да би се спре чи-
ло на си ље над же на ма у по ро ди ци и парт нер ским од но си ма, жр тве 
на си ља за шти ти ле у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, а по чи ни о ци при ме-
ре но ка зни ли, у скла ду са За кључ ним ко мен та ри ма Ко ми те та УН 
за уки да ње дис кри ми на ци је же на. Стра те ги ја је, у том сми слу, по-
чет ни и усме ра ва ју ћи до ку мент од при мар не ва жно сти у из град њи 
све о бу хват ног и ква ли тет ног си сте ма за спре ча ва ње и су зби ја ње 
на си ља над же на ма и за шти ту жр та ва на си ља. Је дан од раз ло га до-
но ше ња Стра те ги је је сте спре ча ва ње зло у по тре бе у бор би про тив 
на си ља.

Рад на гру па за ду же на за из ра ду Стра те ги је узе ла је у об зир и 
увр сти ла у ме ре пре по ру ке Ad hoc ко ми те та Са ве та Евро пе (CA-
HVIO), ко ји уче ству је у из ра ди КонвенцијеСаветаЕвропеопре
венцијииборбипротивнасиљанадженамаинасиљаупородици, 
чи ме је за у зет и Вла ди пре по ру чен про ак ти ван при ступ у бор би 
про тив тих ви до ва дис кри ми на ци је же на.

У про це су из ра де Стра те ги је ко ри шће ни су и дру ги стра те-
шки до ку мен ти: 

1)  На ци о нал на стра те ги ја за по бољ ша ње по ло жа ја же на и 
уна пре ђи ва ње род не рав но прав но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 15/09);

2) На ци о нал на стра те ги ја за пре вен ци ју и за шти ту де це од 
на си ља („Слу жбе ни гла сник РС”, број 122/08) и Ак ци о ни план 
(2010  – 2012) за спро во ђе ње ове стра те ги је („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 15/10);

3) Стра те ги ја за за шти ту од на си ља у по ро ди ци и дру гих об-
ли ка род но за сно ва ног на си ља у Ауто ном ној по кра ји ни Вој во ди ни 
за пе ри од од 2008. до 2012. го ди не;

4) Стра те ги ја јав ног здра вља Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 22/09);

5) Стра те ги ја раз во ја за шти те мен тал ног здра вља („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 8/07);

6) Стра те ги ја раз во ја здра вља мла дих у Ре пу бли ци Ср би ји 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 104/06);

7) Стра те ги ја за уна пре ђи ва ње по ло жа ја Ро ма у Ре пу бли ци 
Ср би ји („Слу жбе ни гла сник РС”, број 27/09);

8) Стра те ги ја раз во ја со ци јал не за шти те („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 108/05);

9) На ци о нал на стра те ги ја о ста ре њу („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 76/06);

10) Стра те ги ја уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том 
у Ре пу бли ци Ср би ји („Слу жбе ни гла сник РС”, број 1/07);

11) Стра те ги ја раз во ја зва нич не ста ти сти ке у Ре пу бли ци Ср-
би ји („Слу жбе ни гла сник РС”, број 111/06);

12) На ци о нал на стра те ги ја за мла де („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 55/08);

13) На ци о нал ни ми ле ни јум ски ци ље ви раз во ја у Ре пу бли ци 
Ср би ји.

Ова стра те ги ја ува жа ва на ла зе, ми шље ња и пре по ру ке са др-
жа не у на ве де ним стра те ги ја ма.

3. Кључ ни ме ђу на род ни ак ти и про пи си на ци о нал ног  
за ко но дав ства на ко ји ма се за сни ва Стра те ги ја 

Нај ва жни ји ме ђу на род ни ак ти ко ји пред ста вља ју основ за до-
но ше ње Стра те ги је су:

1) Уни вер зал на де кла ра ци ја УН о људ ским пра ви ма (1948);
2) Кон вен ци ја УН о ели ми ни са њу свих об ли ка дис кри ми на-

ци је же на (CE DAW) пред ста вља нај ва жни ји ме ђу на род ни уго вор 
у обла сти пра ва же на. Оп шта пре по ру ка бр. 19 Ко ми те та за ели-
ми ни са ње свих об ли ка дис кри ми на ци је же на (Ко ми те та CE DAW) 
из 1992. го ди не на ла же пред у зи ма ње свих нео п ход них ме ра ра ди 
уки да ња дис кри ми на ци је же на и су зби ја ња на си ља над же на ма, 
укљу чу ју ћи усва ја ње по себ них про пи са о свим об ли ци ма на си ља 
над же на ма, кри вич не санк ци је за по чи ни о це на си ља, гра ђан ске 
прав не ле ко ве, пре вен тив не и за штит не ме ре;

3) Де кла ра ци ја УН о ели ми ни са њу на си ља над же на ма (1993) 
кон кре ти зу је ак ци је ко је др жа ва тре ба да пре ду зме ра ди уки да ња 
на си ља у по ро ди ци, а ко је под ра зу ме ва ју од го ва ра ју ће кри вич но 
за ко но дав ство, до но ше ње на ци о нал них ак ци о них пла но ва, обез бе-
ђи ва ње услу га и ре сур са за же не жр тве на си ља, обу ку и сен зи би-
ли за ци ју јав них слу жбе ни ка у по гле ду по ло ва, као и обез бе ђи ва ње 
ре сур са из бу џе та с ци љем бор бе про тив на си ља над же на ма;

4) Ре зо лу ци ја Ко ми си је УН за људ ска пра ва 2003/45 по све-
ће на ели ми ни са њу на си ља над же на ма ис ти че да вла де има ју 
„афир ма тив ну оба ве зу да уна пре ђу ју и шти те људ ска пра ва же на и 
де вој чи ца и да мо ра ју с ду жном при ље жно шћу спре ча ва ти, ис тра-
жи ва ти и ка жња ва ти све ак те на си ља над же на ма и де вој чи ца ма”;

5) Кон вен ци ја УН о пра ви ма де те та (1989) ис ти че да су др жа-
ве оба ве зне да пред у зи ма ју„све од го ва ра ју ће за ко но дав не, ад ми-
ни стра тив не, со ци јал не и обра зов не ме ре ра ди за шти те де те та од 
свих об ли ка фи зич ког и мен тал ног на си ља”;

6) Кон вен ци ја УН о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том (2006) 
у чла ну 6. ис ти че да др жа ве пот пи сни це при зна ју да су же не и де-
вој чи це са ин ва ли ди те том из ло же не ви ше стру кој дис кри ми на ци ји 
и да су у том сми слу ду жне да пред у зи ма ју ме ре ра ди оси гу ра ва ња 
пу ног и рав но прав ног ужи ва ња свих људ ских пра ва и основ них 
сло бо да же на и де вој чи ца са ин ва ли ди те том;

7) Пе кин шка де кла ра ци ја и Плат фор ма за ак ци ју (1995) – у 
обла сти на си ља у по ро ди ци, као при о ри тет но пи та ње је пре и спи-
ти ва ње и ре ви зи ја за ко но дав ства и пред у зи ма ње дру гих по треб них 
ме ра, уз ства ра ње од го ва ра ју ћих ме ха ни за ма да би се обез бе ди ло 
да све же не ужи ва ју за шти ту од на си ља у по ро ди ци, а да на си-
ље тре ба да се тре ти ра као кри вич но де ло ка жњи во за ко ном (тач. 
124  – 126). У овом до ку мен ту на си ље у по ро ди ци је де фи ни са но 
као „…би ло ко ји чин на си ља ба зи ра ног на раз ли чи то сти по ло ва 
ко ји ре зул ти ра или би мо гао ре зул ти ра ти у фи зич кој, сек су ал ној 
или пси хо ло шкој ште ти и пат њи же на, укљу чу ју ћи прет ње та квим 
чи ном, при ну дом или са мо вољ ним ли ша ва њем сло бо де, у јав ном 
и при ват ном жи во ту”;

8) Ми ле ни јум ски ци ље ви раз во ја, усво је ни на Ми ле ни јум-
ском са ми ту УН (2000). Тре ћи ми ле ни јум ски циљ раз во ја је рав но-
прав ност по ло ва и по бољ ша ње по ло жа ја же на;

9) Пре по ру ка бр. R (90) 2E Ко ми те та ми ни ста ра Са ве та Евро-
пе о со ци јал ним ме ра ма у ве зи са на си љем у по ро ди ци од но си се 
на пред у зи ма ње оп штих пре вен тив них ме ра и по себ них ме ра у 
обла сти ин фор ми са ња, ра ног уоча ва ња на си ља, при ја вљи ва ња на-
си ља, пру жа ња по мо ћи и те ра пи је (услу ге СОС те ле фо на, кри зних 
и са ве то дав них цен та ра), ме ра у ко рист де це, ме ра у ко рист же на, 
ме ра за по чи ни о це на си ља, ме ра у обла сти обра зо ва ња (нпр. из ра-
да пре вен тив них про гра ма за де цу у шко ла ма) итд.;

10) Пре по ру ка 1450 (2000) Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве-
та Евро пе о на си љу над же на ма у Евро пи од но си се на ства ра ње 
европ ског про гра ма за бор бу про тив на си ља над же на ма с ци љем 
ускла ђи ва ња за ко но дав ста ва у др жа ва ма чла ни ца ма и по бољ ша ња 
си сте ма за шти те жр та ва на си ља;

11) Пре по ру ка 1582 (2002) Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве та 
Евро пе о на си љу над же на ма у по ро ди ци под сти че др жа ве чла ни це 
„да при зна ју да има ју оба ве зу да спре ча ва ју, ис тра жу ју и ка жња ва ју 
ак те на си ља у по ро ди ци и да обез бе ђу ју за шти ту жр тва ма на си ља”; 
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12) Пре по ру ка 2002 (5) Ко ми те та ми ни ста ра Са ве та Евро пе о 
за шти ти же на од на си ља под сти че вла де др жа ва чла ни ца да из ра-
де на ци о нал не ак ци о не пла но ве за пре вен ци ју на си ља и за шти ту 
жр та ва на си ља, као и да ус по ста ве др жав но ко ор ди на ци о но те ло 
ко је би би ло над ле жно за спро во ђе ње и над гле да ње, од но сно про-
це ну ме ра с ци љем бор бе про тив свих об ли ка на си ља над же на ма. 
Пред ло жен је низ кон крет них ме ра ко је др жа ве тре ба да пре ду зму, 
а од но се се на по ди за ње све сти јав но сти, ор га ни зо ва ње обу ка и 
уса вр ша ва ња, ис тра жи ва ње и при ку пља ње по да та ка, сред ства јав-
ног ин фор ми са ња, ло кал но, ре ги о нал но и ур ба но пла ни ра ње, за-
шти ту жр та ва на си ља и про гра ме за по чи ни о це на си ља. Пре по ру-
че но је и уво ђе ње про ме на (ако је по треб но) у обла сти кри вич ног 
и гра ђан ског за ко но дав ства и во ђе ња суд ских по сту па ка; 

13) Пре по ру ка 1681 (2004) Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве та 
Евро пе  – „Кам па ња за бор бу про тив по ро дич ног на си ља над же-
на ма у Евро пи” ис ти че да: „Акут на при ро да овог про бле ма мо ра 
при мо ра ти др жа ве чла ни це Са ве та Евро пе да са гле да ју на си ље 
у по ро ди ци као на ци о нал ни по ли тич ки при о ри тет и да се њи ме 
ба ве у ши рем по ли тич ком окви ру, уз уче шће вла де, пар ла мен та и 
ци вил ног дру штва. Др жа ве чла ни це има ју оба ве зу под ме ђу на род-
ним пра вом да де лу ју с ду жном при ље жно шћу ра ди пред у зи ма ња 
ефек тив них ко ра ка за окон ча ње на си ља над же на ма, укљу чу ју ћи 
на си ље у по ро ди ци и за шти ту жр та ва на си ља. Ако не же ле да се 
сма тра ју од го вор ним, др жа ве мо ра ју пред у зи ма ти ефи ка сне ме ре 
ра ди спре ча ва ња и ка жња ва ња та квих рад њи од стра не при ват них 
ли ца, као и ра ди за шти те жр та ва на си ља” (члан 2); 

14) Пре по ру ка 1905 (2010) Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве-
та Евро пе, усво је на у мар ту 2010. го ди не, ука зу је на нео п ход ност 
за шти те де це ко ја су све до ци на си ља у по ро ди ци, а осла ња се на 
Ре зо лу ци ју 1714 (2010) Пар ла мен тар не скуп шти не Са ве та Евро пе 
о де ци  – све до ци ма на си ља у по ро ди ци.

На ци о нал но за ко но дав ство Ре пу бли ке Ср би је:
1) Устав Ре пу бли ке Ср би је про пи су је да др жа ва јем чи рав но-

прав ност же на и му шка ра ца и раз ви ја по ли ти ку јед на ких мо гућ-
но сти (члан 15), за бра њу је не по сред ну и по сред ну дис кри ми на-
ци ју по би ло ком осно ву, а на ро чи то на осно ву по ла (члан 21. став 
3), га ран ту је пра во на јед на ку за кон ску за шти ту (члан 21. став 2), 
прав ну по моћ (члан 67), пра во на ре ха би ли та ци ју и на кна ду ма-
те ри јал не или не ма те ри јал не ште те про у зро ко ва не не за ко ни тим 
или не пра вил ним ра дом др жав них или дру гих ор га на (члан 35), 
прав ну за шти ту људ ских и ма њин ских пра ва за јам че них Уста-
вом, укљу чу ју ћи и обра ћа ње ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма ра ди 
за шти те сло бо да и пра ва за јем че них Уста вом (члан 22), га ран ту је 
не по вре ди вост фи зич ког и пси хич ког ин те гри те та (члан 25. став 
1), за бра њу је роп ство и по ло жај сли чан роп ству, као и сва ки об-
лик тр го ви не љу ди ма (члан 26. ст. 1. и 2), јам чи за шти ту де це од 
пси хич ког, фи зич ког, еко ном ског и сва ког дру гог ис ко ри шћа ва ња или 
зло у по тре бља ва ња (члан 64. став 3), јам чи по себ ну за шти ту по ро ди-
це, мај ки, са мо хра них ро ди те ља и де це (члан 66), на ла же обез бе ђи ва-
ње рав но прав но сти и за сту пље но сти по ло ва у На род ној скуп шти ни, у 
скла ду са за ко ном (члан 100. став 2) итд. По себ но је ва жно да се ис-
так не да Устав Ре пу бли ке Ср би је у чла ну 18. став 3. про пи су је да 
се од ред бе о људ ским и ма њин ским пра ви ма ту ма че у ко рист уна-
пре ђе ња вред но сти де мо крат ског дру штва, са гла сно ва же ћим ме-
ђу на род ним стан дар ди ма људ ских и ма њин ских пра ва, као и прак-
си ме ђу на род них ин сти ту ци ја ко је над зи ру њи хо во спро во ђе ње; 

2) Кри вич ни за ко ник (,,Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 85/05, 
88/05  – ис прав ка, 107/05  – ис прав ка, 72/09 и 111/09);

3) За ко ник о кри вич ном по ступ ку (,,Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 
70/01 и 68/02 и ,,Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 58/04, 85/05  – др. за-
кон, 85/05, 115/05, 46/06, 49/07, 122/08, 20/09  – др. за кон, 72/09 и 
76/10); 

4) По ро дич ни за кон (,,Слу жбе ни гла сник РС”, број 18/05);
5) За кон о јав ном ре ду и ми ру (,,Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 

51/92, 53/93  – др. за кон, 67/93  – др. за кон, 48/94  – др. за кон, 85/05  – 
др. за кон и 101/05  – др. за кон);

6) За кон о ма ло лет ним учи ни о ци ма кри вич них де ла и кри-
вич но прав ној за шти ти ма ло лет них ли ца (,,Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 85/05);

7) За кон о про гра му за шти те уче сни ка у кри вич ном по ступ ку 
(,,Слу жбе ни гла сник РС”, број 85/05);

8) За кон о из вр ше њу кри вич них санк ци ја (,,Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 85/05 и 72/09);

9) За кон о по ли ци ји (,,Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 101/05 и 
63/09  – УС);

10) За кон о оруж ју и му ни ци ји (,,Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05  – др. за кон и 101/2005 
 – др. за кон);

11) За кон о рав но прав но сти по ло ва („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 104/09);

12) За кон о за бра ни дис кри ми на ци је („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 22/09);

13) За кон о со ци јал ној за шти ти и обез бе ђи ва њу со ци јал не си-
гур но сти гра ђа на („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/91, 79/91  – др. за-
кон, 33/93  – др. за кон, 53/93  – др. за кон, 67/93, 67/93  – др. за кон, 46/94, 
48/94  – др. за кон, 52/96, 29/01, 84/04, 101/05  – др. за кон и 115/05);

14) За кон о за шти ти по да та ка о лич но сти („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 97/08 и 104/09 - др. за кон).

4. Пред мет Стра те ги је, де фи ни ци је и основ ни пој мо ви 

На си ље над же на ма је ре зул тат не рав но те же мо ћи из ме ђу 
же на и му шка ра ца. Пре ма Оп штој пре по ру ци 19 УН Ко ми те та 
CE DAW (1992) на си ље над же на ма пред ста вља об лик дис кри ми-
на ци је у сми слу чла на 1. Кон вен ци је о ели ми ни са њу свих об ли-
ка дис кри ми на ци је же на (CE DAW) и тре ба га сма тра ти озбиљ ним 
кр ше њем жен ских људ ских пра ва: „Кон вен ци ја у чла ну 1. де фи ни-
ше дис кри ми на ци ју же на. Де фи ни ци ја дис кри ми на ци је об у хва та 
на си ље за сно ва но на пол ној раз ли чи то сти, од но сно на си ље ко је је 
усме ре но про тив же не са мо због то га што је же на или ко ја не про-
пор ци о нал но по га ђа же не. Об у хва та сва ки по сту пак ко јим се на-
но си ште та или пат ња фи зич ке, мен тал не или сек су ал не при ро де, 
укљу чу ју ћи и прет ње та квим по ступ ци ма, као и при ну ду и дру ге 
об ли ке огра ни ча ва ња сло бо де. На си ље за сно ва но на пол ној раз ли-
чи то сти пред ста вља кр ше ње спе ци фич них од ре да ба Кон вен ци је, 
без об зи ра на то да ли те од ред бе из ри чи то спо ми њу на си ље” (ова 
де фи ни ци ја се ко ри сти и у Де таљ ној сту ди ји Ге не рал ног се кре та-
ра УН о свим об ли ци ма на си ља над же на ма из 2006. го ди не). 

Де кла ра ци ја Ује ди ње них на ци ја о уки да њу на си ља над же-
на ма из 1993. го ди не де фи ни ше кључ не об ли ке на си ља над же на-
ма пре ци зи ра ју ћи да та кво на си ље мо же би ти фи зич ке, сек су ал не 
или пси хич ке при ро де и да се мо же ис по ља ва ти: 1) у по ро ди ци 
што об у хва та пре мла ћи ва ње, сек су ал но зло ста вља ње жен ске де це, 
си ло ва ње у бра ку, ге ни тал но са ка ће ње же на и на си ље ко је вр ше 
дру ге осо бе из у зев су пру жни ка; 2) у ши рој за јед ни ци, укљу чу ју ћи 
си ло ва ње, сек су ал но зло ста вља ње и сек су ал но уз не ми ра ва ње на 
рад ном ме сту и 3) на си ље ко је вр ши или под сти че др жа ва где год 
да се оно од ви ја. 

На си ље ко је се чи ни пре ма чла но ви ма по ро ди це раз ли ку је се 
од на си ља учи ње ног ван по ро ди це. На си ље у по ро ди циувек пред-
ста вља злоупотребумоћииконтролисањечла но ва по ро ди це ко ји
има ју ма ње мо ћи или рас по ла жу ма њим ре сур си ма. У ве ћи ни дру-
шта ва,на ро чи то у тра ди ци о нал ним и па три јар хал ним за јед ни ца-
ма, му шкар циима јузнат но ви ше мо ћи  – не са мо фи зич ке, већ и 
еко ном ске и дру штве не. 

Има ју ћи у ви ду да су по је ди ни аспек ти на си ља над же на ма и 
бор бе про тив тих ви до ва на си ља об ра ђе ни по себ ним стра те шким 
и по ли тич ким ак ти ма (нпр. тр го ви на љу ди ма), као и да су по је-
ди ни ви до ви на си ља у по ро ди ци и њи хо во спре ча ва ње и су зби ја-
ње та ко ђе би ли пред мет по себ них стра те шких до ку ме на та и ак-
ци о них пла но ва (нпр. на си ље над де цом), предметСтратегијеје
превасходно,маданеискључиво,насиљенадженамаупородици. 
Та кво опре де ље ње сво је оправ да ње на ла зи и у чи ње ни ци да је на-
си ље у по ро ди ци нај за сту пље ни ји об лик на си ља над же на ма, док 
је, с дру ге стра не, тач но и то да су же не нај че шће жр тве на си ља у 
по ро ди ци.

На си ље у по ро ди ци је „сва ки акт фи зич ког, сек су ал ног и пси-
хич ког на си ља ко је се де ша ва у по ро ди ци или до ма ћин ству или 
би ло ког дру гог парт нер ског, од но сно ин тим ног од но са, без об зи ра 
на то да ли на сил ник де ли или не де ли исту стам бе ну је ди ни цу са 
жр твом”, као што је утвр ђе но у чла ну 2. НацртаКонвенцијеСа
ветаЕвропеопревенцијииборбипротивнасиљанадженамаи
насиљаупородици..

На си ље у по ро ди ци укљу чу је раз ли чи те облике и манифе
стације (Стра те ги ја за за шти ту од на си ља у по ро ди ци и дру гих 
об ли ка род но за сно ва ног на си ља у Ауто ном ној по кра ји ни Вој во-
ди ни за пе ри од од 2008. до 2012. го ди не):

Фи зич ко на си ље под ра зу ме ва: гу ра ње, од гу ри ва ње, по вла-
че ње за ко су, уда ра ње, уда ра ње но га ма, угри зе, да вље ње, убо де, 
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фи зич ко му че ње, не пру жа ње нео п ход не не ге и по мо ћи же на ма са 
ин ва ли ди те том, пре мла ћи ва ње и уби ство, али не ис кљу чу је и дру-
ге ма ни фе ста ци је. Те жи на по вре да ва ри ра од нај ма њих до озбиљ-
них (пре ло ми, под ли ви, мо дри це), трај них по вре да и смр ти.

Сек су ал но на си ље пред ста вља сва ку сек су ал ну ак тив ност 
без при стан ка, што укљу чу је: сек су ал но за дир ки ва ње, не по жељ-
не ко мен та ре, не же ље не сек су ал не пред ло ге, при си лу на уче шће 
или гле да ње пор но гра фи је, не же ље но до ди ри ва ње, бол ни и по ни-
жа ва ју ћи сек су ал ни чин, при си лан сек су ал ни од нос, си ло ва ње и 
ин цест.

Пси хич ко (мен тал но, емо тив но) на си љепод ра зу ме ва: ома ло-
ва жа ва ње, вре ђа ње, иг но ри са ње, ко ри шће ње при ви ле ги ја, псов ке, 
исме ва ње, по дру ги ва ње, при го ва ра ње, прет ње и при ну де (са упо-
тре бом или без упо тре бе ору ђа и оруж ја ко ји ма се мо гу иза зва ти 
те ле сне по вре де), за стра ши ва ње, изо ла ци ју, пре зир, мал тре ти ра-
ње, окри вља ва ње, ма ни пу ла ци је де цом, вер бал не на па де, али не 
ис кљу чу је и дру ге ма ни фе ста ци је.

Еко ном ско на си љепред ста вља: не јед на ку до ступ ност за јед-
нич ким сред стви ма, ус кра ћи ва ње, од но сно кон тро ли са ње при сту-
па нов цу, спре ча ва ње за по шља ва ња или обра зо ва ња и струч ног 
на пре до ва ња, ус кра ћи ва ње пра ва на вла сни штво, при си ља ва ње на 
од ри ца ње вла сни штва или тра же ње вла сни штва од ко јег се жр тва 
на си ља од ре кла, од но сно на ме ра ва ла да се од рек не, про да ју ства-
ри без са гла сно сти вла сни ка/це  – про да ју под при ну дом, али не ис-
кљу чу је и дру ге ма ни фе ста ци је.

У до ма ћем за ко но дав ству, пре ма По ро дич ном за ко ну, на си-
ље у по ро ди ци пред ста вља „по на ша ње ко јим је дан члан по ро ди-
це угро жа ва те ле сни ин те гри тет, ду шев но здра вље или спо кој ство 
дру гог чла на по ро ди це” (члан 197. став 1). Круг ли ца ко ји ма се 
обез бе ђу је за шти та од на си ља у по ро ди ци је ши рок и пре ва зи ла зи 
кла сич не де фи ни ци је чла но ва по ро ди це. Та ко се, за по тре бе оства-
ри ва ња за шти те од на си ља у по ро ди ци, чла но ви ма по ро ди це, у 
сми слу По ро дич ног за ко на, сма тра ју:

1) су пру жни ци или бив ши су пру жни ци;
2) де ца, ро ди те љи и оста ли крв ни срод ни ци, те ли ца у та-

збин ском или адоп тив ном срод ству, од но сно ли ца ко ја ве зу је хра-
ни тељ ство;

3) ли ца ко ја жи ве или су жи ве ла у истом по ро дич ном до ма-
ћин ству;

4) ван брач ни парт не ри или бив ши ван брач ни парт не ри;
5) ли ца ко ја су ме ђу соб но би ла или су још увек у емо тив ној 

или сек су ал ној ве зи, од но сно ко ја има ју за јед нич ко де те или је де-
те на пу ту да бу де ро ђе но, иако ни ка да ни су жи ве ла у истом по ро-
дич ном до ма ћин ству.

Кри вич ни за ко ник од ре ђу је да кри вич но де ло на си ља у по-
ро ди ци вр ши сва ко ко при ме ном на си ља, прет њом да ће на па сти 
на жи вот или те ло, др ским или без об зир ним по на ша њем угро жа-
ва спо кој ство, те ле сни ин те гри тет или ду шев но ста ње чла на сво-
је по ро ди це. Члан по ро ди це се, ме ђу тим, у Кри вич ном за ко ни ку 
од ре ђу је уже у од но су на По ро дич ни за кон, што ума њу је мо гућ-
ност кри вич но прав не за шти те жр та ва у свим слу ча је ви ма на си ља 
у по ро ди ци. Кри вич ни за ко ник од ре ђу је да се чла ном по ро ди це 
сма тра ју: су пру жни ци, њи хо ва де ца, пре ци су пру жни ка у пра вој 
ли ни ји крв ног срод ства, ван брач ни парт не ри и њи хо ва де ца, усво-
ји лац и усво је ник, хра ни лац и хра ње ник, као и бра ћа и се стре, њи-
хо ви су пру жни ци и де ца, бив ши су пру жни ци и њи хо ва де ца и ро-
ди те љи бив ших су пру жни ка, ако жи ве у за јед нич ком до ма ћин ству, 
док се ли ца ко ја има ју за јед нич ко де те или је де те на пу ту да бу де 
ро ђе но сма тра ју чла но ви ма по ро ди це иако ни ка да ни су жи ве ла у 
истом по ро дич ном до ма ћин ству.

Стра те ги ја се, у скла ду с на ве де ним ме ђу на род ним ак ти ма, 
усред сре ђу је, ка ко на спре ча ва ње по ја ве на си ља та ко што утвр-
ђу је ме ре и ак тив но сти ко је оне мо гу ћа ва ју ње го ву по ја ву, та ко и 
на су зби ја ње не га тив них по сле ди ца и ма ни фе ста ци ја по чи ње ног 
на си ља, под ра зу ме ва ју ћи под тим ме ре и ак тив но сти усме ре не на 
сма ње ње на си ља над же на ма у по ро ди ци, укљу чу ју ћи и ме ре за-
шти те жр та ва на си ља.

5. Ана ли за ста ња

Од ре ђи ва ње стра те шких ци ље ва и стра те шких пра ва ца де-
ло ва ња по чи ва на де таљ ној ана ли зи на си ља над же на ма и на си-
ља у по ро ди ци, а об у хва та ре зул та те до са да шњих ис тра жи ва ња о 
рас про стра ње но сти и ка рак те ри сти ка ма на си ља, по дат ке зва нич не 

ста ти сти ке и над ле жних др жав них ор га на и слу жби, као и са зна ња 
из прак се ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва ко је пру жа ју услу ге и 
по др шку жр тва ма на си ља. Утвр ђи ва ње стра те шких ци ље ва под ра-
зу ме ва ло је раз ма тра ње по да та ка о при ме ни за ко на, над ле жно сти-
ма и ка па ци те ти ма др жав них ор га на и уста но ва. 

5.1.Прегледспроведенихистраживањаораспрострањености
иоблициманасиљанадженамаупородициипартнерским

односима

Пр ва ис тра жи ва ња о рас про стра ње но сти и ка рак те ри сти ка ма 
на си ља над же на ма спро ве ле су ор га ни за ци је ци вил ног дру штва. 

Вик ти мо ло шко дру штво Ср би је је 2001. го ди не спро ве ло пр-
во кван ти та тив но ис тра жи ва ње о на си љу у по ро ди ци у Ре пу бли ци 
Ср би ји. У том пе ри о ду на си ље у по ро ди ци још ни је би ло ин кри-
ми ни са но као по себ но кри вич но де ло у Ре пу бли ци Ср би ји. Ис тра-
жи ва ње је из ве де но у се дам ме ста (Бе о град, Су бо ти ца, Но ви Сад, 
Вр њач ка Ба ња, За је чар, Ужи це и Ниш) и око 40 се ла на про сто-
ру Ре пу бли ке Ср би је (без Ко со ва и Ме то хи је), на узор ку од 700 
пу но лет них же на, с ко ји ма су во ђе ни ин ди ви ду ал ни ин тер вјуи на 
осно ву прет ход но са чи ње ног упит ни ка. Же не ко је су спро во ди ле 
ан ке ту бе ле жи ле су слу ча је ве у ко ји ма су же не од би ја ле да бу ду 
ан ке ти ра не: би ло је око 440 та квих слу ча је ва на 700 ура ђе них ан-
ке та, што пред ста вља 39 %. До би је ни су сле де ћи по да ци ре ле вант-
ни за пла ни ра ње стра те шких ме ра:

1) Распрострањеностразличитихобликанасиља. Сва ка тре-
ћа ис пи та ни ца у том ис тра жи ва њу је до жи ве ла фи зич ки на пад од 
не ког чла на по ро ди це (нај че шће од стра не су пру жни ка и парт не ра, 
од но сно бив шег су пру жни ка и парт не ра). У 7 % слу ча је ва, на си ље 
је би ло из вр ше но уз упо тре бу но жа, пи што ља или дру гог оруж-
ја, од но сно ору ђа. Сва ка че твр та ис пи та ни ца (26 % укуп ног бро-
ја же на об у хва ће них ис тра жи ва њем) до жи ве ла је прет ње те шким 
фи зич ким на си љем, уби ством или на но ше њем те шких те ле сних 
по вре да. Ско ро сва ка дру га же на у узор ку (46 % од укуп ног бро ја 
ис пи та ни ца) до жи ве ла је не ки об лик пси хич ког на си ља у по ро ди-
ци: по ни жа ва ње и ома ло ва жа ва ње, изо ла ци ју, еко ном ско на си ље, 
прет ње и за стра ши ва ње и слич но. У нај ве ћем бро ју слу ча је ва учи-
ни лац пси хич ког на си ља је био су пру жник или парт нер, по том: 
отац, мај ка, све кр ва или све кар, а ре ђе и дру ги чла но ви по ро ди це. 
Сек су ал но на си ље у по ро ди ци на кон пу но лет ства до жи ве ло је 9 % 
же на из узор ка, и то нај че шће од стра не су пру жни ка или парт не-
ра, од но сно бив шег парт не ра, док је у ма њем бро ју слу ча је ва сек-
су ал ни на сил ник био све кар, зет или дру ги члан по ро ди це. Тре ба 
ис та ћи да је ви ше од 70 % слу ча је ва на си ља у по ро ди ци учи ни лац 
био ак ту ел ни или бив ши су пру жник или парт нер ис пи та ни це, што 
упу ћу је на за кљу чак да је до ми нан тан об лик на си ља у по ро ди ци 
парт нер ско на си ље;

2) Стопе пријављивања надлежним органима и службама. 
Ва жан на лаз тог ис тра жи ва ња је да су сто пе при ја вљи ва ња на си ља 
над ле жним ор га ни ма и слу жба ма би ле ни ске. Ме ђу же на ма ко је су 
пре жи ве ле на си ље, ма ли број је при ја вио по след њи на сил ни ин ци-
дент по ли ци ји (17 %), цен три ма за со ци јал ни рад (10 %), од но сно 
здрав стве ним уста но ва ма (15 %), а 4 % слу ча је ва на си ља има ло 
је суд ски епи лог. Раз ло зи не при ја вљи ва ња на си ља би ли су раз ли-
чи ти. При ме ра ра ди, раз ло зи због ко јих на си ље ни је при ја вљи ва-
но по ли ци ји би ли су, по уче ста ло сти, сле де ћи: а) жр тве на си ља су 
сма тра ле да по след њи на сил ни ин ци дент ни је био у тој ме ри озби-
љан да би зах те вао ин тер вен ци ју по ли ци је; б) би ло их је сра мо та; 
ц) пла ши ле су се еска ла ци је на си ља; д) ни су има ле по ве ре ња у то 
да по ли ци ја мо же да по мог не; е) има ле су ра ни је ис ку ство да по-
ли ци ја не же ли да се ме ша у на си ље у по ро ди ци. Од укуп ног бро ја 
же на ко је су до жи ве ле на си ље 2 % је при ја ви ло по след њи на сил ни 
ин ци дент не ком од удру же ња;

3) Виктимизацијадецеипоследиценасиљаудетињству. На-
ла зи су ука за ли и на ви сок сте пен не по сред не или по сред не вик-
ти ми за ци је де це у на си љу над њи хо вим мај ка ма. У ви ше од јед не 
тре ћи не слу ча је ва (38 %), де ца су при су ство ва ла по след њем слу-
ча ју на си ља, док су у го то во по ло ви ни тих слу ча је ва и са ма би ла 
жр тве на си ља (44 %). По да ци о ду го роч ним по сле ди ца ма на си ља 
у де тињ ству на из ло же ност же на на си љу у од ра слом до бу (овај фе-
но мен се у ли те ра ту ри на зи ва „тран сге не ра циј ским пре но ше њем”) 
су сле де ћи: 36 % же на  – жр та ва фи зич ког на си ља (на су прот 15 % 
оних ко је ни су би ле жр тве на си ља) из ја ви ло је да су њи хо ви оче ви 
би ли на сил ни пре ма мај ка ма, 41 % жр та ва на си ља (на су прот 19 % 
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оних ко је то ни су) и са ме су тр пе ле фи зич ко на си ље у де тињ ству. 
С дру ге стра не, утвр ђе на је и зна чај на по ве за ност на си ља у при-
мар ним по ро ди ца ма му шка ра ца и њи хо вог ка сни јег на сил нич ког 
по на ша ња: 32 % учи ни ла ца на си ља по ти че из по ро ди ца у ко ји ма 
су оче ви би ли на сил ни пре ма њи хо вим мај ка ма, а 32 % њих би ли 
су не по сред не жр тве на си ља у де тињ ству. 

На ред но ис тра жи ва ње рас про стра ње но сти на си ља над же-
на ма у по ро ди ци спро ве де но је у окви ру ре а ли за ци је Програма
Женско здравље, Аутономногженског центра, 2003. го ди не, на 
те ри то ри ји гра да Бе о гра да (на ре пре зен та тив ном узор ку ур ба не по-
пу ла ци је Бе о гра да), у ши рој сту ди ји Свет ске здрав стве не ор га ни за-
ци је о на си љу у парт нер ским од но си ма и жен ском здра вљу. Ис тра-
жи ва ње је спро ве де но у окви ру крос-кул ту рал не сту ди је о жен ском 
здра вљу и на си љу над же на ма у по ро ди ци (TheMulticountryStudy
onWomen’s Health and Domestic Violence against Women), ко ју је 
осми сли ла и спро ве ла СЗО, по је дин стве ној ме то до ло ги ји, у де-
сет зе ма ља све та, на укуп ном узор ку од пре ко 24.000 же на. У Ре-
пу бли ци Ср би ји, сту ди ја је укљу чи ла 1.456 же на (ста ро сти 15  – 49 
го ди на) ко је жи ве у 11 град ских оп шти на гра да Бе о гра да чи ји је 
укуп ни број ста нов ни ка из но сио при бли жно 1. 300. 000. Од укуп-
ног бро ја до ма ћин ста ва у ко ји ма су по сто ја ле же не, 40 % њих је 
од би ло да уче ству је у ис тра жи ва њу. На си ље од стра не парт не ра је 
ис тра жи ва но пу тем ин тер вјуа са свим же на ма ко је су то ком жи во та 
би ле у парт нер ској ве зи. Ци ље ви ис тра жи ва ња су би ли: обез бе ди ти 
по у зда не про це не уче ста ло сти фи зич ког, сек су ал ног и пси хич ког 
на си ља над же на ма, про це ни ти ве зу из ме ђу парт нер ског на си ља и 
ње го вих здрав стве них по сле ди ца, утвр ди ти фак то ре ко ји мо гу да 
за шти те или угро зе же ну, као и стра те ги је и услу ге ко је оне ко ри сте 
да би се за шти ти ле од на си ља. До би је ни су сле де ћи по да ци ва жни 
за пла ни ра ње стра те шких ме ра у Стра те ги ји:

1) Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња, 23 % ис пи та ни ца из ја ви-
ло је да је има ло ис ку ство фи зич ког на си ља, док је 6 % при ја ви ло 
сек су ал но на си ље од стра не парт не ра, 24 % ис пи та ни ца до жи ве ло 
фи зич ко или сек су ал но на си ље то ком жи во та, док је 4 % до жи ве ло 
сек су ал но на си ље 12 ме се ци пре ис тра жи ва ња. На да ље, 30 % ис-
пи та ни ца ко је су при ја ви ле фи зич ко на си ље из ја ви ло је да су пре-
тр пе ле те ле сне по вре де, а ви ше од пет пу та по вре ђи ва но је 36 %;

2) Ре зул та ти тог ис тра жи ва ња зна чај ни су у по гле ду ука зи-
ва ња на ути цај парт нер ског на си ља на здра вље же на. Пре ма тим 
ре зул та ти ма, 9 % ис пи та ни ца ко је су пре жи ве ле фи зич ко или сек-
су ал но на си ље ока рак те ри са ло је сво је оп ште здрав стве но ста ње 
као ло ше или ве о ма ло ше у по ре ђе њу са 4 % ис пи та ни ца са истим 
од го во ром ко је ни су зло ста вља не. Ис пи та ни це ко је су при ја ви ле 
на си ље има ле су ви ше на мер них пре ки да труд но ће (65 % пре ма 45 
%), као и мр тво ро ђе не де це (5 % пре ма 2 %), а 22 % ис пи та ни ца 
по ми шља ло је на са мо у би ство, док је то био слу чај са 7% ис пи та-
ни ца ко је ни су до жи ве ле на си ље;

3) Ис тра жи ва ње пру жа основ и за са гле да ва ње вр сте по мо ћи ко-
ју су ко ри сти ле ис пи та ни це ко је су до жи ве ле на си ље. Пре ма ре зул-
та ти ма ис тра жи ва ња, 27 % же на ко је су при ја ви ле фи зич ко на си ље 
ни ком ни је го во ри ло о свом ис ку ству; 53 % се по ве ри ло при ја те љи ма; 
28 % ро ди те љи ма и 26 % ро ђа ци ма. Чак 78 % фи зич ки зло ста вље-
них же на ни ка да ни је за тра жи ло по моћ над ле жних ор га на и слу жби. 
По ли ци ји се обра ти ло 12 %, 10 % здрав стве ним уста но ва ма, а 6  – 9 
% за тра жи ло је по моћ у со ци јал ним или прав ним слу жба ма. Ни јед на 
ис пи та ни ца ни је за тра жи ла по моћ у скло ни шти ма. Основ ни раз лог за 
тра же ње по мо ћи био је тај што ис пи та ни це ви ше ни су мо гле да из др-
же на си ља (63 %), те шке по вре де (30 %) или због пат њи де це (12 %), 
док је 8 % ис пи та ни ца тра жи ло по моћ јер им је парт нер пре тио уби-
ством, а 5 % за то што је пре тио да ће пре ту ћи де цу. 

Нај но ви ји по да ци о рас про стра ње но сти и ка рак те ри сти ка ма 
на си ља у по ро ди ци по ти чу из сту ди је Вик ти мо ло шког дру штва 
Ср би је, спро ве де ног 2009. го ди не на узор ку пу но лет них же на са 
те ри то ри је АП Вој во ди не. Ис тра жи ва њем су би ли об у хва ће ни сви 
окру зи на те ри то ри ји АП Вој во ди не. Спро ве де но је на узор ку од 
516 пу но лет них же на из се дам ме ста (Но ви Сад, Су бо ти ца, Зре ња-
нин, Пан че во, Сом бор, Срем ска Ми тро ви ца и Ки кин да) и 40 се ла 
у њи хо вој око ли ни. Од 907 же на с ко ји ма су же не ко је су спро во-
ди ле ан ке ту сту пи ле у кон такт, 402 (43 %) од би ле су да уче ству ју 
у ис тра жи ва њу. Же не ко је су спро во ди ле ан ке ту про шле су обу ку 
и на осно ву прет ход но са чи ње ног упит ни ка во ди ле ин ди ви ду ал не 
ин тер вјуе са ис пи та ни ца ма. До би је ни су сле де ћи ре зул та ти: 

1) Од укуп ног бро ја ис пи та ни ца, 56 % је пре жи ве ло не ки об-
лик на си ља у по ро ди ци на кон пу но лет ства. Сва ка дру га же на (49 

%) би ла је из ло же на пси хич ком на си љу, 34 % же на би ло је из ло-
же но фи зич ком на си љу, 27 % прет ња ма фи зич ким на си љем, 19 % 
про га ња њу (нај че шће од стра не са да шњег или бив шег су пру жни-
ка, од но сно парт не ра), а 9 % ис пи та ни ца је ре кло да су до жи ве-
ле сек су ал но на си ље. Пси хич ко на си ље је нај че шће би ло у ви ду 
по ни жа ва ња и ома ло ва жа ва ња. По чи ни о ци фи зич ког на си ља пре-
те жно су са да шњи или бив ши су пру жник, од но сно парт нер (у 64 
% слу ча је ва), а, по том отац, мај ка, све кр ва. Прет ње фи зич ким на-
па дом (укљу чу ју ћи прет ње уби ством, пре би ја њем, са ка ће њем, ло-
мље њем удо ва) нај че шће је упу ћи вао са да шњи или бив ши су пру-
жник, од но сно парт нер. О озбиљ но сти прет њи све до чи на лаз да је 
у 87 % слу ча је ва на сил ник ка сни је за и ста фи зич ки на пао жр тву. 
По да ци о про га ња њу ука зу ју на по тре бу за аде кват ни јом ин сти-
ту ци о нал ном за шти том же на. На и ме, 51 % же на, ко је су при вре-
ме но или трај но на пу сти ле на сил ни ка, ка сни је су би ле про га ња не 
од стра не на сил ног парт не ра. Про га ња ње је нај че шће би ло зва ње 
те ле фо ном с раз ли чи тим мо ти ви ма (прет ње, про ве ра ва ња, уце њи-
ва ња), а, по том, са че ки ва ње ис пред ме ста ста но ва ња или упа да ње 
у ку ћу, од но сно стан, пра ће ње, сла ње пре те ћих или увре дљи вих 
СМС по ру ка, са че ки ва ње по сле по сла или до ла зак по чи ни о ца на 
рад но ме сто, од но сно фа кул тет, или као про га ња ње на све на ве де-
не на чи не. Ег зи стен ци јал ни про бле ми су нај че шћи раз лог оста ја-
ња у на сил ној за јед ни ци (мно ге жр тве на си ља не ма ју ку да да оду, 
ни ти има ју сред ста ва за жи вот); 

2) У ис тра жи ва њу су утвр ђе ни фак то ри по ве за ни с на си љем 
у по ро ди ци: а) фи зич ком на си љу су че шће из ло же не же не с ни жим 
ни во ом обра зо ва ња; б) ло ша или не ста бил на ма те ри јал на си ту а ци-
ја по ве за на је с че шћом по ја вом свих об ли ка на си ља у по ро ди ци, 
из у зев про га ња ња; ц) же не ко је има ју де цу у ве ћој ме ри су из ло-
же не фи зич ком на си љу; д) утвр ђе на су два обра сца од но са из ме ђу 
еко ном ских уло га парт не ра и на си ља: же не су из ло же ни је пси хич-
ком на си љу и прет ња ма фи зич ком на си љу у си ту а ци ја ма ка да су 
еко ном ски за ви сне, а му шка рац еко ном ски до ми нан тан, или  – ка да 
су оне глав ни хра ни о ци по ро ди це, а њи хов парт нер је еко ном ски 
за ви сан од њих или дру гих чла но ва по ро ди це (ова кав обра зац се 
у ли те ра ту ри на зи ва фе но ме ном ста ту сне ин ком па ти бил но сти тј. 
за ме не тра ди ци о нал них му шких и жен ских род них уло га), а по-
твр ђен је у крос-кул ту рал ним ис тра жи ва њи ма у зе мља ма у тран-
зи ци ји); е) у ет нич ки ме шо ви тим по ро ди ца ма има ви ше пси хич ког 
на си ља, прет њи фи зич ким на си љем и фи зич ког на си ља; ф) ло ши 
стам бе ни усло ви по ве за ни су са свим об ли ци ма на си ља у по ро-
ди ци; г) по да ци го во ре и о по сред ним ефек ти ма ра то ва у бив шој 
СФРЈ на на си ље у по ро ди ци: 25 % учи ни ла ца на си ља су би ли уче-
сни ци ра то ва, а сва ки пе ти учи ни лац (ме ђу они ма ко ји су уче ство-
ва ли у ра ту) упо тре био је оруж је при по след њем на сил ном чи ну;

3) По твр ђе ни су ра ни ји на ла зи да су де ца угро же на на си љем 
над њи хо вим мај ка ма. При ли ком по след њег на сил ног ин ци ден-
та, де ца су би ла при сут на у по ло ви ни слу ча је ва, а 36 % де це је и 
не по сред но би ло из ло же но на си љу. Ефек ти на си ља у при мар ној 
по ро ди ци жр тве, од но сно по чи ни о ца, та ко ђе су по твр ђе ни: 44 % 
же на  – жр та ва фи зич ког на си ља у по ро ди ци из ја ви ло је да је њи-
хов отац био на си лан пре ма мај ци, а 32 % њих су би ле не по сред не 
жр тве на си ља у де тињ ству. Ме ђу по чи ни о ци ма на си ља 28 % би ло 
је из ло же но раз ли чи тим об ли ци ма на си ља у де тињ ству;

4) По да ци о сто па ма при ја вљи ва ња на си ља над ле жним ор га-
ни ма и слу жба ма ука зу ју на то да се жр тве на си ља рет ко обра ћа ју 
над ле жним ор га ни ма и слу жба ма, а оне ко је су се од лу чи ле на тај 
ко рак, че сто ни су за до вољ не пру же ним ин тер вен ци ја ма. По моћ 
по ли ци је при ли ком по след њег на сил ног ин ци ден та за тра жи ло је 
23 % жр тве на си ља, док се цен три ма за со ци јал ни рад обра ти ло 
18 % жр та ва, а 30 % је тра жи ло по моћ у здрав стве ним уста но ва ма 
због по вре да (пре те жно због пре ло ма и иш ча ше ња). У 10 % слу-
ча је ва во ђен је про тив по чи ни о ца суд ски по сту пак (пре те жно је 
би ла из ре че на нов ча на ка зна), а у 5 % слу ча је ва би ле су из ре че не 
ме ре за шти те од на си ља у по ро ди ци по По ро дич ном за ко ну. Жр-
тве на си ља ко је ни су би ле за до вољ не ин тер вен ци јом по ли ци је (57 
% оних ко је су се обра ти ле по ли ци ји) као раз ло ге не за до вољ ства 
на во ди ле су: инерт ност и не до вољ ну за ин те ре со ва ност по ли ци је 
да ре а гу је, не е фи ка сност ин тер вен ци је, не до вољ ну об у че ност за 
рад са жр тва ма на си ља. Жр тве на си ља ко је ни су би ле за до вољ-
не ин тер вен ци јом Цен тра за со ци јал ни рад (61 % оних ко је су се 
обра ти ле тој слу жби) на во де сле де ће раз ло ге не за до вољ ства: слу-
жбе ни ци цен тра за со ци јал ни рад ни шта ни су учи ни ли ка ко би 
по мо гли; пру жа ње не а де кват не по мо ћи; не ра зу ме ва ње про бле ма; 
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не до ста так ем па ти је; ста вља ње на стра ну на сил ни ка. Ве ћи на жр-
та ва на си ља ко је су се обра ти ле здрав стве ним слу жба ма (87 %) 
би ло је за до вољ но по др жа ва ју ћим и про фе си о нал ним од но сом 
ме ди цин ског осо бља и чи ње ни цом да су до би ле ле кар ску по твр-
ду о за до би је ним по вре да ма. Не ком од удру же ња обра ти ло се 4 % 
жр та ва на си ља, а ни јед на ни је тра жи ла по моћ си гур не ку ће. Ис-
тра жи ва ње је ука за ло и на то да су же не још увек не до вољ но упо-
зна те са сво јим за кон ским пра ви ма: 38 % не зна да је на си ље у 
по ро ди ци кри вич но де ло. Ве ћи на же на (61 %) зна да по сто је ме ре 
за шти те од на си ља по По ро дич ном за ко ну, али је њи хо во зна ње на 
ап стракт ном ни воу (чу ле су за ту мо гућ ност, али не зна ју ко је кон-
крет не ме ре им сто је на рас по ла га њу).

Ра ди аде кват ни јег пла ни ра ња стра те шких ме ра за шти те од 
на си ља у по ро ди ци, по треб но је узе ти у об зир спе ци фич не про-
бле ме ра њи вих, од но сно  ви ше стру ко дис кри ми ни са них ка те го-
ри ја же на, као што су Ром ки ње, же не са ин ва ли ди те том, же не на 
се лу, же не ко је су под ути ца јем на си ља у по ро ди ци по ста ле из вр-
ши тељ ке кри вич них де ла итд. У књи зи „Од жр тве до за тво ре ни це” 
об ја вље не су сту ди је слу ча је ва 20 же на ко је су се на ла зи ле на из-
др жа ва њу ка зне за тво ра, по што су, на кон ду го го ди шњег тр пље ња 
на си ља у по ро ди ци из вр ши ле уби ство на сил ни ка. Сту ди је су по ка-
за ле да су те же не углав ном и у де тињ ству тр пе ле на си ље. Обра-
зац ре ак ци је око ли не на на си ље ко јем су би ле из ло же не сво дио се 
на под сти ца ње па сив но сти и тр пље ња, док ни је дан на сил ник ни је 
био ка жњен због на си ља ко је је чи нио. Сту ди ја је ука за ла на про-
блем не а де кват не дру штве не ре ак ци је, бу ду ћи да, у пе ри о ду кад је 
ис пи ти ва ње из вр ше но, на си ље у по ро ди ци ни је би ло ин кри ми ни-
са но као по себ но кри вич но де ло.

Ве о ма је ма ло до ступ них кван ти та тив них по да та ка о на си љу 
над же на ма и де вој чи ца ма ром ске на ци о нал но сти, док све о бу хват-
них ис тра жи вач ких сту ди ја ко је би би ле усред сре ђе не на на си ље 
над же на ма ко је при па да ју раз ли чи тим ра њи вим, од но сно ви ше-
стру ко дис кри ми ни са ним ка те го ри ја ма  – не ма.

Ис тра жи ва ње Ром ског жен ског цен тра „Би би ја”, из 2010. го-
ди не, из ве де но је на узор ку од 150 уче сни ца (до би од 17 до 50 го-
ди на) ко је пре те жно жи ве у че ти ри не фор мал на ром ска на се ља на 
те ри то ри ји Бе о гра да и Кру шев ца. По да ци су до би је ни ко ри шће-
њем ин ди ви ду ал них ин тер вјуа, ко је су во ди ле прет ход но ме то до-
ло шки об у че не ак ти вист ки ње Ром ског жен ског цен тра „Би би ја” из 
Бе о гра да и Удру же ња Ром ки ња „Ро ма но Алав” из Кру шев ца. Уче-
сни це у ис тра жи ва њу су прет ход но по ха ђа ле че тво ро ме сеч не ра-
ди о ни чар ске ак тив но сти у скло пу про јек та о пре вен ци ји на си ља, 
та ко да је ство ре на ат мос фе ра по ве ре ња (од 169 же на ко је су по ха-
ђа ле ра ди о ни це, њих 150 при ста ло је да уче ству је у ис тра жи ва њу, 
уз га ран то ва ње ано ним но сти). Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за-
ли да су све уче сни це у ис тра жи ва њу би ле из ло же не не ком об ли ку 
на си ља у по ро ди ци  – нај че шће фи зич ком (ко је пред ста вља до ми-
нан тан об лик на си ља над ис пи та ни ца ма сва ке жи вот не до би). На 
дру гом ме сту по уче ста ло сти би ло је пси хич ко, а по том еко ном ско 
(ко је је нај и зра же ни је у ста ро сној гру пи 40 –45 го ди на) и сек су ал-
но на си ље, а 90 % ис пи та ни ца ре кло је да су де ца или би ла или су 
и да ље све до ци на си ља. Ис тра жи ва ње је ука за ло на раз ло ге због 
ко јих се на си ље рет ко при ја вљу је над ле жним ор га ни ма и слу жба-
ма ме ђу ром ским же на ма, а 90 % ис пи та ни ца сма тра да се Ром ки-
ње  – жр тве на си ља не обра ћа ју над ле жним ор га ни ма и слу жба ма 
због стра ха да не ће до би ти аде кват ну за шти ту од на сил ни ка. На 
пи та ње ка да ће жр тва на си ља про го во ри ти о на си љу, го то во 90 % 
ис пи та ни ца је ре кло да ће то ура ди ти кадвишенебудумогледа
издржезлостављање.

Дру га ис тра жи ва ња би ла су усред сре ђе на на про блем сек-
су ал ног на си ља над мла ди ма од стра не чла но ва по ро ди це, али и 
дру гих ка те го ри ја учи ни ла ца. Пр во кван ти та тив но ис тра жи ва ње 
сек су ал ног на си ља над мла ди ма сред њо школ ског уз ра ста спро ве-
де но је 1999. го ди не, а на ред них го ди на је из ве ден низ уза стоп них 
ис тра жи ва ња о тој те ми на на ци о нал но-ре пре зен та тив ном узор ку 
од ско ро 4.000 сред њо шко ла ца/ки. Ис тра жи ва ња су из во ђе на при-
ме ном ано ним ног упит ни ка од 14 об ли ка сек су ал ног зло ста вља ња, 
уз ко ри шће ње свих рас по ло жи вих по сту па ка за за шти ту ано ним-
но сти. У сту ди ја ма је уче ство ва ло ско ро 4.000 сред њо шко ла ца/ки 
из ви ше од 25 ме ста у Ре пу бли ци Ср би ји, та ко да се узо рак мо же 
сма тра ти ре пре зен та тив ним за сред њо школ ску по пу ла ци ју у на шој 
зе мљи. Ци ље ви сту ди ја би ли су: ис пи ти ва ње рас про стра ње но сти 
14 об ли ка сек су ал ног на си ља (си ло ва ње, груп но си ло ва ње, по ку-
шај си ло ва ња, ин цест, уце на, од но сно прет ња, об ма на, сек су ал но 

ис ко ри шћа ва ње зло у по тре бом ауто ри те та, од но сно по ло жа ја, при-
мо ра ва ње на про сти ту ци ју, сек су ал но зло ста вља ње де те та мла ђег 
од 13 го ди на, као и осо бе са ин ва ли ди те том, сек су ал но уз не ми ра-
ва ње итд.), као и обра сци сек су ал ног на си ља, дру штве на ре ак ци ја 
на слу ча је ве на си ља и ста во ви мла дих пре ма над ле жним ор га ни ма 
и слу жба ма, а ре зул та ти су сле де ћи: 

1) У раз ли чи тим фа за ма ис тра жи ва ња, из ме ђу 8 и 12 % де вој-
чи ца из ја ви ло је да су до жи ве ле не ки од на ве де них об ли ка сек су-
ал ног зло ста вља ња. У јед ној од сту ди ја, сва ка осма сред њо школ-
ка из узор ка при ја ви ла је лич но ис ку ство сек су ал ног на си ља или 
уз не ми ра ва ња  – у тој фа зи, ис тра жи ва ње је из во ђе но па ра лел но 
са обра зов ним про гра мом о раз ли чи тим об ли ци ма на си ља у парт-
нер ској ве зи (по ка за ло се да та кви про гра ми по ве ћа ва ју шан су да 
се мла ди охра бре да опи шу лич на ис ку ства сек су ал ног зло ста вља-
ња у упит ни ку). На и ме, да би се омо гу ћи ла ме то до ло шки ва лид-
на про ве ра хи по те зе да обра зов ни про гра ми по ве ћа ва ју шан су да 
се мла ди охра бре да опи шу лич на ис ку ства на си ља у упит ни ку, 
у тој фа зи ис тра жи ва ња по ста ја ла је екс пе ри мен тал на и кон трол-
на гру па. Екс пе ри мен тал ну гру пу чи ни ло је 653 сред њо школ ца/ке 
из се дам ме ста Ре пу бли ке Ср би је, ко ји су по ха ђа ли/е обра зов ни 
про грам о сек су ал ном на си љу и на си љу у парт нер ској ве зи, при-
ла го ђен по тре ба ма мла дих овог уз ра ста. Кон трол ну гру пу чи нио 
је при бли жно јед нак број сред њо шко ла ца/ки ко ји ни су би ли укљу-
че ни у обра зов не про гра ме. У скла ду с ме то до ло шким пра ви ли ма, 
кон трол на гру па би ла је ујед на че на са екс пе ри мен тал ном гру пом 
по уз ра сту, по лу, ти пу шко ле (сред ња струч на шко ла или гим на зи-
ја) и ме сту жи вље ња;

2) Жр тве сек су ал ног на си ља су углав ном ма ло лет не де вој ке, 
а на сил ни ци пу но лет ни му шкар ци ко ји су пре те жно по зна ти или 
бли ски жр тви на си ља  – у око 70 % слу ча је ва учи ни лац сек су ал ног 
на си ља је био при ја тељ, бив ши или са да шњи парт нер, по ро дич ни 
при ја тељ, члан по ро ди це, од но сно ро ђак, над ре ђе на осо ба (учи тељ, 
од но сно про фе сор, вас пи тач), очух, од но сно ста ра тељ или усво ји-
тељ, од но сно хра ни тељ, од но сно по зна ник, од но сно ком ши ја;

3) Упр кос озбиљ но сти и за кон ској ка жњи во сти, слу ча је ви 
сек су ал ног зло ста вља ња по пра ви лу ни су при ја вље ни над ле жним 
ор га ни ма или слу жба ма (по ли ци ји, пси хо ло шким са ве то ва ли шти-
ма, здрав стве ним уста но ва ма, ни ти би ло ко јој дру гој ор га ни за ци-
ји). Укуп но 16 % слу ча је ва сек су ал ног зло ста вља ња би ло је при ја-
вље но по ли ци ји. Нај че шћи раз ло зи због ко јих ни су при ја вљи ва ни 
слу ча је ви сек су ал ног зло ста вља ња би ли су: страх жр тве на си ља 
од од ба ци ва ња, од но сно осу де око ли не или страх од осве те на сил-
ни ка. На осно ву тих по да та ка, мо же се прет по ста ви ти да ста ти-
сти ке над ле жних слу жби и СОС те ле фо на о при ја вље ним слу ча је-
ви ма сек су ал ног на си ља над мла ди ма за пра во пред ста вља ју са мо 
„врх ле де ног бре га”. 

Ис тра жи ва ња тре ба да до при не су утвр ђи ва њу де ло твор них 
ме ра за спре ча ва ње тих ви до ва на си ља. Без по да та ка, те шко је 
утвр ди ти ко је ин тер вен ци је и ме ре су успе шне у бор би про тив на-
си ља над же на ма. У том сми слу, ис тра жи ва ња тре ба на ста ви ти и 
про ши ри ти.

5.2.Статистичкиподациослучајевиманасиља
којисупријављенинадлежниморганимаислужбама

Ме ђу на род ни ак ти на ла жу си сте мат ско при ку пља ње по да та-
ка о свим об ли ци ма на си ља над же на ма, њи хо во об је ди ња ва ње на 
др жав ном ни воу и пу бли ко ва ње, као и вр ше ње пе ри о дич них ана-
ли за ра ди пра ће ња трен до ва и по у зда не оце не др жав них ме ра за 
су зби ја ње и пре вен ци ју на си ља. На по тре бу по бољ ша ња си сте ма 
еви ден ци је ука зао је Ко ми тет CE DAW у За кључ ним ко мен та ри ма 
из 2007. го ди не: „Ко ми тет под сти че др жа ву чла ни цу да ус по ста ви 
си сте мат ско и ре дов но при ку пља ње по да та ка и ана ли зу по да та ка 
о свим об ли ци ма на си ља над же на ма да би се оја ча ла ба за зна ња 
за ефи ка сну по ли ти ку и раз вој про гра ма, укљу чу ју ћи пре вен тив не 
на по ре, да се вре мен ски пра те тен ден ци је и да њи хо ви на ла зи бу ду 
до ступ ни јав но сти.”

По треб но је раз ви ја ти по себ не стра те шке ме ре да би се на ве-
де на пре по ру ка Ко ми те та ис пу ни ла, бу ду ћи да, за сад, у Ре пу бли ци 
Ср би ји не по сто ји је дин ствен си стем еви ден ци је слу ча је ва на си ља 
над же на ма. Иако раз ли чи ти су бјек ти ко ји пру жа ју за шти ту жр-
тва ма на си ља, од но сно го не и ка жња ва ју по чи ни о це (по ли ци ја, 
цен три за со ци јал ни рад, ту жи ла штва и су до ви) еви ден ти ра ју по-
је ди нач не слу ча је ве на си ља, раз ли ке у са др жи ни и на чи ну во ђе ња 
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еви ден ци је оне мо гу ћа ва ју упо ре ђи ва ње по да та ка и њи хо во об је-
ди ња ва ње на на ци о нал ном ни воу.

Про блем не до вољ не ко ор ди ни са но сти ак тив но сти при ин-
тер вен ци ја ма у слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци ви дљив је и у 
обла сти еви ден ци је, што ре зул ти ра не ком плет ном сли ком о тим 
ви до ви ма на си ља.

Пре ма по да ци ма над ле жних ор га на и слу жби, све се ви ше 
слу ча је ва на си ља у по ро ди ци при ја вљу је по ли ци ји и цен три ма за 
со ци јал ни рад. Пре ма ис тра жи ва њу Удру же ња су ди ја за пре кр ша је 
Ре пу бли ке Ср би је, од 1. ја ну а ра 2004. го ди не до 31. ју ла 2006. го-
ди не би ло је 50.127 си ту а ци ја на си ља у по ро ди ци у ко ји ма је по-
ли ци ја ин тер ве ни са ла. Тре ба има ти у ви ду да је ово уку пан број 
ин тер вен ци ја, а не уку пан број слу ча је ва на си ља, па се осно ва но 
мо же прет по ста ви ти да је по ли ци ја по во дом не ких слу ча је ва на-
си ља ин тер ве ни са ла ви ше пу та. С дру ге стра не, тре ба има ти у 
ви ду (на осно ву на ве де них ис тра жи ва ња ор га ни за ци ја ци вил ног 
дру штва, из вр ше них на узор ци ма же на из оп ште по пу ла ци је) да је 
тзв. „там на број ка” на си ља ве о ма ве ли ка. 

Пре ма по да ци ма цен та ра за со ци јал ни рад, при мет но је по ве-
ћа ње ин дек са ра ста бро ја жр та ва на си ља од 2005. го ди не до 2009. 
го ди не. Број од ра слих осо ба жр та ва на си ља је од 2005. го ди не до 
2009. го ди не по ве ћан 11 пу та. Та бе ле ко је сле де при ка зу ју по раст 
еви ден ти ра них слу ча је ва на си ља. 

Та бе ла.  Пре глед бро ја де це и омла ди не жр та ва на си ља,  
ко је је еви ден ти рао цен тар за со ци јал ни рад 

Те ри то ри ја
Де ца и омла ди на  – жр тве на си ља

2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Цен трал на Ср би ја 1.225 1.556 1.401 1.452 1.561
Вој во ди на 709 968 528 889 869
Ко со во и Ме то хи ја 48 54 50 6 26
Бе о град 293 193 281 811 865
Ре пу бли ка Ср би ја укуп но 2.275 2.771 2.260 3.158 3.321
ин декс ра ста 100,0 121,8 99,3 138,8 145,9

Та бе ла.  Пре глед бро ја од ра слих и ста ри јих осо ба жр та ва на си ља,  
ко је је еви ден ти рао цен тар за со ци јал ни рад

Те ри то ри ја
Од ра сле и ста ри је осо бе  – жр тве на си ља

2005. 2006. 2007. 2008. 2009.
Цен трал на Ср би ја 374 1.078 1.964 1.973 3.382
Вој во ди на 195 1.176 962 1.119 2.028
Ко со во и Ме то хи ја 19 34 43 4 39
Бе о град 82 155 145 1.458 2.071
Ре пу бли ка Ср би ја укуп но 670 2.443 3.114 4.554 7.520
Ин декс ра ста 100,0 364,6 464,8 679,7 1.122,4

Уку пан број при ја вље них жр та ва на си ља 2009. го ди не био је 
7.520 и од то га бро ја нај ви ше је од ра слих осо ба, а же на и жен ске 
де це за јед но ви ше је од две тре ћи не.

Та бе ла.  Уку пан број при ја вље них чла но ва по ро ди ца  
ко ји су жр тве на си ља и њи хо ва струк ту ра пре ма по лу

Чла но ви - жр тве на си ља Жен ски Му шки Укуп но
Де ца 1.707 1.419 3.126
Од ра сла ли ца 3.270 341 3.611
Оста ре ла ли ца 569 214 783

Од 2006. го ди не до 2009. го ди не пре ма укуп ном бро ју слу ча-
је ва на си ља у по ро ди ци (укљу чу ју ћи и на си ље над де цом) у струк-
ту ри учи ни ла ца до ми ни ра ју парт не ри. 

Та бе ла.  Број по ро ди ца у ко ји ма је при ја вље но на си ље  
пре ма по чи ни о цу на си ља

Учи ни лац
Број по ро ди ца

2006. 2007. 2008. 2009.
Отац 976 863 1.211 1.281
Мај ка 432 219 316 274

Оба ро ди те ља 605 193 244 200
Брат/се стра 119 608 837 115

Су пру жник/ван брач ни парт нер 133 1.496 2.434 2.310
Оста ло 18 93 191 898

Укуп но при ја вље них по ро ди ца 2.283 3.472 5.133 5.078

Пре ма ис тра жи ва њу Удру же ња су ди ја за пре кр ша је Ре пу бли-
ке Ср би је, 2004. го ди не би ло је укуп но 7.080 прав но сна жно окон-
ча них пре кр шај них пред ме та са еле мен том на си ља у по ро ди ци. У 
тим пред ме ти ма, еви ден ти ра не су 7.493 жр тве на си ља (две тре ћи-
не су би ле же не, а тре ћи на му шкар ци) и 7.542 учи ни о ца на си ља 
(89 % му шка ра ца и 11 % же на). У (46 %) слу ча је ва ра ди ло се о 
парт нер ском на си љу. На си ље де це пре ма ро ди те љи ма би ло је за-
бе ле же но у 18 % слу ча је ва, на си ље пре ма срод ни ци ма у 16 %, на-
си ље ро ди те ља над де цом у 11 %, док је на си ља де це над дру гом 
де цом у по ро ди ци би ло у 9 % слу ча је ва.

5.3.Сазнањаизпраксеорганизацијацивилногдруштва

Ор га ни за ци је ци вил ног дру штва, по себ но жен ска удру же-
ња, у по след њих два де сет го ди на раз ви ле су мно ге вр сте услу га 
за осо бе ко је су до жи ве ле зло ста вља ње од парт не ра. За пра во, те 
ор га ни за ци је су у по след њих два де сет го ди на оства ри ле рад у раз-
ли чи тим обла сти ма: услу ге жр тва ма на си ља, пре вен ци ја, обу ка и 
уса вр ша ва ње про фе си о на ла ца и по ди за ње све сти јав но сти, као и 
раз ви ја ње мул ти сек тор ске са рад ње. 

Ис ку ства Фон да за со ци јал не ино ва ци је  – про гра ма Ми ни-
стар ству ра да и со ци јал не по ли ти ке (ФСИ) ука зу ју на зна чај не 
ка па ци те те и ре сур се ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва у обла сти 
пру жа ња услу га жр тва ма на си ља у по ро ди ци. По ред то га што у 
ци вил ном сек то ру по сто ји ре сурс за мо гу ћу де цен тра ли за ци ју 
услу га со ци јал не за шти те, ис ку ства ФСИ ука зу ју на нео п ход ност 
оства ри ва ња парт нер ства из ме ђу ци вил ног и др жав ног сек то ра у 
пру жа њу услу га со ци јал не за шти те. Узи ма ју ћи у об зир зна чај но 
ис ку ство ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва, као и њи хо ву струч ност 
у обла сти спре ча ва ња и су зби ја ња на си ља над же на ма и на си ља у 
по ро ди ци, са рад ња из ме ђу ци вил ног сек то ра и др жав них ор га на и 
слу жби над ле жних за пру жа ње за шти те жр тва ма на си ља оства ру је 
се као по же љан и нео п хо дан ко рак у уна пре ђе њу си сте ма за шти те 
жр та ва на си ља, ко ји је по ме ри ко ри сни ка/це. Чи ње ни це о ра ду ор-
га ни за ци ја ци вил ног дру штва у тој обла сти пот кре пљу ју и ре зул-
та ти јед ног ис тра жи ва ња о услу га ма ко је те ор га ни за ци је пру жа ју 
у обла сти на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци. Пре ма том 
ис тра жи ва њу, по сто је 54 удру же ња ко ја пру жа ју раз ли чи те ви до ве 
по др шке  – же на ма, му шкар ци ма и де ци (26), же на ма и де ци (19), 
са мо же на ма (6), же на ма и му шкар ци ма (3). Ауто ном ни жен ски 
цен тар ко ор ди ни ра 21 удру же њем ко ја пру жа ју услу ге жр тва ма 
по ро дич ног и сек су ал ног на си ља, од но сно тр го ви не љу ди ма. Од 
2005. го ди не про гре сив но се ши ри ла и Мре жа „Же не про тив на-
си ља”, ко ја да нас оку пља укуп но 28 жен ских удру же ња ши ром 
Ре пу бли ке Ср би је ко је пру жа ју услу ге осо ба ма ко је су пре тр пе ле 
на си ље. 

Ор га ни за ци је ци вил ног дру штва ко је су раз ви ја ле услу ге за-
шти те од на си ља, гра ди ле су екс пер ти зу и ши ри ле са зна ња о по-
себ ним об ли ци ма на си ља, као и о ра њи вим гру па ма ко је из раз-
ли чи тих раз ло га ни су би ле об у хва ће не пру жа њем услу га си сте ма, 
али су то чи ни ле и кон ти ну и ра ном са рад њом са јав ним сек то ром. 
О то ме све до че ис ку ства и по да ци из прак се ор га ни за ци ја као што 
су: Удру же ња Ром ки ња „Освит”, Ауто ном ни жен ски цен тар, „Ла-
брис”, „...Из кру га”, Ин цест тра у ма цен тар, Са ве то ва ли ште про тив 
на си ља у по ро ди ци и мно ге дру ге.

Ис ку ства Удру же ња Ром ки ња „Освит” из Ни ша ука зу ју на 
по сто ја ње пред ра су да и сте ре о ти па о Ро ми ма у дру штве ној за-
јед ни ци, та ко да су за бе ле же ни слу ча је ви дис кри ми на ци је пре ма 
Ром ки ња ма жр тва ма по ро дич ног на си ља од стра не слу жбе ни ка/
ца ор га на и слу жби над ле жних за њи хо ву за шти ту. То ука зу је на 
по тре бу њи хо ве сен зи би ли за ци је за рад са жр тва ма на си ља из ма-
њин ских гру па.

У по је ди ним слу ча је ви ма оства ре на је до бра са рад ња у за-
шти ти же на ром ске на ци о нал но сти, што је да ло по зи тив не ре зул-
та те. Пре ма по да ци ма те ор га ни за ци је, од 2006. го ди не до кра ја 
2009. го ди не 800 Ром ки ња и 176 при пад ни ца ве ћин ског ста нов ни-
штва ја ви ле су се СОС на ром ском је зи ку, ко ји та ор га ни за ци ја во-
ди. Од тог бро ја, са мо три Ром ки ње су би ле у стал ном рад ном од-
но су, док је ве ћи на рад но ан га жо ва на, али без рад ног ста жа (кућ не 
по моћ ни це, са ку пља чи це се кун дар них си ро ви на за јед но са де цом, 
или се ба ве си вом еко но ми јом). Ве ћи на ис пи та ни ца ко је су тр пе ле 
на си ље од су пру жни ка или парт не ра по ве зи ва ла је та кво по на ша-
ње са ал ко хо ли змом, не за по сле но шћу, коц ком, пре љу бом и нар ко-
ма ни јом на сил ни ка. 
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Пре ма по да ци ма удру же ња Ауто ном ни жен ски цен тар, том 

удру же њу се од 2000. го ди не до 2009. го ди не обра ти ло 5.660 же на 
ко је су до жи ве ле на си ље у по ро ди ци (по да ци су за сно ва ни на об-
је ди ња ва њу по да та ка из го ди шњих из ве шта ја у де се то го ди шњем 
пе ри о ду). По чи ни о ци су у 94 % слу ча је ва би ли му шког по ла, а 
парт нер ско на си ље се од и гра ло у 75 % слу ча је ва. За бри ња ва ју ћи 
су по да ци о ду жи ни тра ја ња на си ља  – до јед не го ди не на си ље је 
тра ја ло у 8 % слу ча је ва, од јед не до че ти ри го ди не у 20 % слу ча је-
ва, од пет до де сет го ди на у 18 % слу ча је ва, ду же од де сет го ди на 
у 14 % слу ча је ва, ду же од 20 го ди на у 9 % слу ча је ва, а ду же од 30 
го ди на у 3 %. Ме ха ни зми ко је су же не ко ри сти ле пре до ла ска у ту 
ор га ни за ци ју би ли су: обра ћа ње по ли ци ји у 28 % слу ча је ва, од ла-
сци у цен тар за со ци јал ни рад у 18 % слу ча је ва, ко ри шће ње услу га 
брач ног са ве то ва ли шта и пси хо те ра пи је у   3 % слу ча је ва, по кре та-
ње од го ва ра ју ћег прав ног по ступ ка у 10 % слу ча је ва, на пу шта ње 
на сил ни ка у 15 % слу ча је ва, од ла зак ле ка ру у 12 % слу ча је ва итд.

Пре ма по да ци ма удру же ња „Ла брис”  – ор га ни за ци је за ле-
збеј ска људ ска пра ва, ме ђу ко ри сни ци ма/ца ма услу га ко је то удру-
же ње пру жа, ле збеј ке, би сек су ал не и тран срод не же не би ва ју жр-
тве ви ше стру ке дис кри ми на ци је и че сто су из ло же не раз ли чи тим 
вр ста ма на си ља у на шем дру штву услед ви со ког сте пе на хо мо фо-
би је и пред ра су да. Же не дру га чи је ори јен та ци је од хе те ро сек су ал-
не, вр ло рет ко при ја вљу ју на си ље ко је до жи ве, па је оно нај че шће 
не по зна то ши рој јав но сти. Го то во 90 % ис пи та ни ца зна за слу ча-
је ве на си ља, а ви ше од 70 % ис пи та ни ца зна за слу ча је ве на си ља 
за то што су га и са ме до жи ве ле. Све ис пи та ни це ко је су до жи ве ле 
на си ље до жи ве ле су емо ци о нал но на си ље, а 33 % ис пи та ни ца је 
до жи ве ло је ди но ту вр сту на си ља. Све вр сте на си ља до жи ве ло је 
24 % ис пи та ни ца, са до ми нант ним фи зич ки на си љем, из у зев сек-
су ал ног, док је све вр сте на си ља, са сек су ал ним на си љем као до-
ми нант ним, до жи ве ло 9 % ис пи та ни ца. Нај че шће, ис пи та ни це су 
на си ље до жи ве ле од осо ба ко је су им по зна те  – у 26 % слу ча је ва, а 
43 % ис пи та ни ца је на си ље до жи ве ло ви ше пу та, спо ра дич но, док 
је 3 % ис пи та ни ца по зва ло по ли ци ју. 

Удру же ње Ин цест тра у ма цен тар је је ди на спе ци ја ли зо ва на 
ор га ни за ци ја ко ја пру жа услу ге и по др шку сек су ал но зло ста вља-
ној де ци и жр тва ма ро до скр вље ња и ба за ње них по да та ка о ро до-
скр вље њу пред ста вља је ди ну ба зу по да та ка та кве вр сте. Узо рак је 
за сно ван на про се ку од де вет при ја вље них слу ча је ва сек су ал ног 
на си ља не дељ но. На ве де ни по да ци пред ста вља ју про се ке у на зна-
че ном пе ри о ду (1994  – 2009) за ре дов но пра ће не па ра ме тре. По да-
ци су об ја вљи ва ни на го ди шњој осно ви. По да ци из те ба зе по ка-
зу ју да је, од пе то ро де це ко ја су сек су ал но зло ста вља на, че тво ро 
жен ског, а јед но му шког по ла. Уз раст жр тве при пр вом ин ци ден ту 
сек су ал ног на си ља је у про се ку осам го ди на и је дан ме сец. По чи-
ни о ци сек су ал ног на си ља над де цом су пре те жно му шкар ци (у 92 
% слу ча је ва), и то, нај че шће, би о ло шки отац (нај че шћи вид ин це-
ста је отац  – кћер ка), за тим, очух, хра ни тељ, усво ји тељ или осо ба 
ван по ро ди це по зна та де те ту (по ро дич ни при ја тељ, ком ши ја, при-
ват ни про фе сор). У пе ри о ду 1994  – 2004. го ди не у 2 % слу ча је ва 
учи ни лац је био осо ба не по зна та де те ту, а у пе ри о ду 2005  – 2009. 
го ди не свих 100 % учи ни ла ца су би ле осо бе по зна те де те ту. Ко ри-
шће не су сле де ће на сил не сек су ал не рад ње: оп сце ни те ле фон ски 
по зи ви, по ка зи ва ње ина че по кри ве них де ло ва те ла, во а је ри зам, 
ми ло ва ње, сни ма ње пор но граф ских фо то гра фи ја, по ку шај да се 
оба ви сек су ал ни од нос, си ло ва ње, ин цест и деч ја про сти ту ци ја. 
Иако је, нај че шће, на си ље вр ше но пре ма јед ном де те ту од стра не 
јед ног по чи о ни о ца, у 14 % слу ча је ва је јед но де те би ло зло ста вља-
но од стра не два и ви ше учи ни ла ца, је дан учи ни лац је зло ста вљао 
дво је де це у 7 % слу ча је ва, а у 12 % слу ча је ва тро је и ви ше де це. 
За бри ња ва ју ћи су по да ци о тра ја њу на си ља: у 29 % слу ча је ва на-
си ље је би ло ви ше ме сеч но, а у 71 %  – ви ше го ди шње (у про се ку, 
тра ја ло је пет го ди на). Пе ри од из ме ђу пр вог ин ци ден та зло ста-
вља ња и при ја вљи ва ња из но сио је у про се ку де вет го ди на и три 
ме се ца. Обра ћа ње др жав ним ор га ни ма и уста но ва ма, пре до ла ска 
у Ин цест тра у ма цен тар за бе ле же но је у 52 % слу ча је ва (жр тве на-
си ља су се обра ћа ле, по ре до сле ду уче ста ло сти, цен три ма за со ци-
јал ни рад, по ли ци ји, здрав стве ним уста но ва ма, ту жи ла штву итд.). 

Пре ма по да ци ма Са ве то ва ли шта про тив на си ља у по ро ди ци, 
то удру же ње је 2009. го ди не при ми ло 4.888 по зи ва у ве зи с на-
си љем над же на ма и на си љем у по ро ди ци. У си гур ним ку ћа ма, у 
пе ри о ду од 2000. го ди не до 2010. го ди не бо ра ви ло је 1.442 же не и 
1.329 де це. Од то га 88 % же на је тр пе ло на си ље од су пру жни ка, а 
12 % од дру гих срод ни ка. У про се ку, же не су бо ра ви ле у си гур ним 

ку ћа ма 7,5 ме се ци. Пре ма по да ци ма тог са ве то ва ли шта, же не као 
нај че шћи раз лог по врат ка на сил ни ку на во де еко ном ску за ви сност. 

У пу бли ка ци ји „Же не са ин ва ли ди те том  – не ви дљи ве жр тве 
на си ља” ор га ни за ци је „...Из кру га” на ве де ни су по да ци о слу ча је-
ви ма на си ља при ја вље ним том удру же њу, као и сту ди ји слу ча је-
ва о на си љу над же на ма са ин ва ли ди те том. Пре ма тим по да ци ма, 
од 1997. го ди не до 2008. го ди не, удру же ње „…Из кру га” при ми ло 
је 5.520 по зи ва. Ве ћи ну по зи ва (93 %) упу ти ле су же не са ин ва-
ли ди те том ко је су би ле из ло же не раз ли чи тим об ли ци ма на си ља. 
Нај за сту пље ни је је би ло вер бал но на си ље (28 %), за тим еко ном ско 
(24 %), фи зич ко (11 %), при нуд на изо ла ци ја (22 %) и сек су ал но 
на си ље (6 %). По вр ста ма ин ва ли ди те та, нај ра њи ви је су же не ко је 
има ју ин те лек ту ал ни ин ва ли ди тет  – 48 %, за тим це ре брал ну па ра-
ли зу  – 32 %, ми шић ну дис тро фи ју и не у ро ми шић не бо ле сти  – 15 
% и же не са ком би но ва ним ин ва ли ди те том  – 5 %. Раз лог за то ли ки 
број зло ста вља них же на са ин ва ли ди те том је у чи ње ни ци да же не 
са ви шим сте пе ном ин ва ли ди те та фи зич ки за ви се од ту ђе по мо ћи 
и по др шке при оба вља њу основ них жи вот них по тре ба. Не са мо 
што су ра њи ви је, већ су и вр ло че сто из ло же не спе ци фич ном на-
чи ну зло ста вља ња, ко је се огле да у ус кра ћи ва њу по мо ћи при са-
мо збри ња ва њу, из глад њи ва њу, уда ља ва њу од ор то пед ских по ма га-
ла и сред ста ва за ко му ни ка ци ју, као и прет ња ма да ће оста ти са ме 
на ули ци без ичи је по мо ћи, да ће за вр ши ти у не ком до му или пси-
хи ја триј ској кли ни ци, да ће жи ве ти у пот пу ној изо ла ци ји „уко ли ко 
не бу ду по слу шне” и слич но. На сил ни ци су у 87 % слу ча је ва би ли 
му шкар ци, нај че шће чла но ви по ро ди це од ко јих же не са ин ва ли-
ди те том у пот пу но сти за ви се.

5.4.Применазакона,надлежностиикапацитетидржавних
органаиустанова

Ана ли за си ту а ци је у ве зи са на си љем над же на ма не тре ба 
да се све де са мо на при ка зи ва ње по да та ка о тим по ја ва ма већ тре-
ба да об у хва ти ши ру про бле ма ти ку за кон ског окви ра и ка па ци те та 
др жа ве за бор бу про тив тих ви до ва на си ља. Бу ду ћи да су на си ље 
над же на ма у по ро ди ци и у парт нер ским од но си ма, на раз ли чи те 
на чи не и у раз ли чи том оби му, пред мет ре гу ли са ња За ко на о со ци-
јал ној за шти ти, По ро дич ног за ко на, Кри вич ног за ко ни ка и За ко-
на о рав но прав но сти по ло ва, ја сно је да се као над ле жни др жав ни 
и ло кал ни ор га ни и уста но ве у обла сти спре ча ва ња и су зби ја ња 
тих ви до ва на си ља, од но сно као ор га ни и уста но ве ко ји су у пр-
вом ре ду над ле жни за при ме ну и из вр ша ва ње тих за ко на мо гу од-
ре ди ти цен три за со ци јал ни рад, по ли ци ја, су до ви, ту жи ла штва, 
здрав стве не уста но ве и те ла за род ну рав но прав ност и оба вља ње 
по сло ва оства ри ва ња јед на ких мо гућ но сти у ор га ни ма је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве. Ка па ци тет на ве де них ор га на и уста но ва да 
уче ству ју у спре ча ва њу и су зби ја њу на си ља над же на ма и на си ља 
у по ро ди ци, као и ствар на уло га ко ју у то ме има ју, мо гу да бу ду 
са гле да ни не са мо по сред ством нор ма тив не ана ли зе над ле жно сти, 
од но сно по сло ва ко је ти ор га ни оба вља ју у ве зи с тим ви до ви ма 
на си ља већ и ана ли зом на чи на на ко ји при ку пља ју по дат ке и во де 
од го ва ра ју ће по ступ ке, укљу чу ју ћи и еви ден ци ју и до ку мен та ци-
ју о слу ча је ви ма на си ља, на чи ни ма на ко ји ме ђу соб но са ра ђу ју у 
слу ча је ви ма на си ља, уло ге ко ју има ју у до но ше њу пре вен тив них 
ме ра и ме ра по др шке и за шти те жр та ва на си ља, али и пи та њи ма 
фи нан сиј ских и ка дров ских ре сур са ко ји ма рас по ла жу, као и обу ке 
ко ја им је пру же на. 

5.4.1. При  ку  пља  ње  по да т а  ка ,  услу  ге  и  во  ђе  ње  
по  сту  па  ка

Бу ду ћи да у Ре пу бли ци Ср би ји ни је раз ви јен је дин ствен си-
стем еви ден ти ра ња и до ку мен то ва ња слу ча је ва на си ља у по ро-
ди ци и на си ља над же на ма, као и то да сва ка слу жба раз ли чи то 
ре ги стру је слу ча је ве, ја сно је да та ква прак са оте жа ва по ре ђе ња 
и ана ли зе, али и да ста ње ко је се о ра ду и ка па ци те ти ма над ле-
жних ор га на и уста но ва до не кле мо же сте ћи на осно ву по да та ка 
ко је има ју о тим ви до ви ма на си ља ни је пот пу но.

Има ју ћи у ви ду из ло же но, Ми ни стар ство ра да и со ци јал не 
по ли ти ке је по сред ством Про јек та „Бор ба про тив сек су ал ног и 
род но за сно ва ног на си ља” раз де ли ло упит ни ке, при ку пи ло и ана-
ли зи ра ло по дат ке о услу га ма и ка па ци те ти ма цен та ра за со ци јал-
ни рад у 2009. го ди ни. Тим ис тра жи ва њем би ло је об у хва ће но 139 
цен та ра за со ци јал ни рад (ЦСР) у Ре пу бли ци Ср би ји. Јед на ком-
по нен та ис тра жи ва ња би ла је ана ли за при ку пља ња и упра вља ња 
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по да ци ма. Пре ма ис тра жи ва њу тог ми ни стар ства, не што ви ше од 
по ло ви не ЦСР (53 %) на во ди да раз вр ста ва ју по дат ке о жр тва ма 
на си ља у по ро ди ци, а 47 % ЦСР на во ди да не при ме њу ју ту ме то-
до ло ги ју у во ђе њу до ку мен та ци је о ко ри сни ци ма и ра ду с њи ма. 
Око 40 % (55) ЦСР из но си да во ди до ку мен та ци ју ко јом се раз-
вр ста ва ју по да ци о по чи ни о ци ма на си ља у по ро ди ци, док оста ли 
цен три за со ци јал ни рад не прак ти ку ју та кву вр сту до ку мен то ва-
ња. Ва жно је на по ме ну ти да су сви ЦСР ка да су од го ва ра ли на то 
пи та ње, има ли у ви ду по чи ни о це на си ља ка ко пре ма пу но лет ним, 
та ко и пре ма ма ло лет ним жр тва ма. Пол на струк ту ра у слу ча је ви-
ма на си ља у по ро ди ци је сте по ка за тељ ко ји пра ти ве ћи на ЦСР (90 
ЦСР, или 65 %). Еви ден ти ра ју се и дру ги по да ци о жр тви на си ља и 
по чи ни о цу  – по да ци о уз ра сту, што вр ши 85 ЦСР (или 61 %), за по-
сле но сти, што чи ни 37 ЦСР (или 27 %), обра зов ном ни воу, што чи-
ни 35 ЦСР (или 25 %), као и на ци о нал ној при пад но сти, што вр ши 
31 ЦСР (или 22 %). Са мо 24 ЦСР (17 %) на во ди да има мо гућ ност 
да чу ва по дат ке у елек трон ској фор ми, а 115 ЦСР (83 %) не ма ту 
мо гућ ност. Зна ча јан број ЦСР (ви ше од 35 %) на вео је да по дат ке 
при ку пља, сре ђу је и ар хи ви ра то ком ре дов ног го ди шњег из ве шта-
ва ња о ра ду, ка да су у оба ве зи да Ми ни стар ству ра да и со ци јал не 
по ли ти ке до ста ве из ве штај о ра ду у елек трон ској фор ми.

Ак ту ел на прак са по ка зу је да су до ми нант не услу ге ко је цен-
три за со ци јал ни рад пру жа ју жр тва ма на си ља у по ро ди ци, са ве то-
дав не услу ге (130 ЦСР или 94 %), нео д ло жне ин тер вен ци је (91 %), 
ма те ри јал на да ва ња (89 %), услу ге збри ња ва ња, од но сно сме шта-
ја ко је под ра зу ме ва ју из два ја ње жр тве на си ља из по ро ди це, а ко је 
пру жа 109 ЦСР (78 %). Има ју ћи у ви ду на ве де не услу ге, ја сно је 
да се оне мо гу уна пре ди ти ра ди осна жи ва ња жр та ва.

Од укуп ног бро ја ЦСР ко ји су на ве ли да сме шта ју жр тве на си-
ља на те ри то ри ји сво је је ди ни це ло кал не са мо у пра ве (70 ЦСР), нај-
ве ћи број њих (30 или ско ро 43 %) сме шта жр тве на си ља у дру гу по-
ро ди цу, што је нај че шће сме штај у по ро ди цу по ре кла жр тве на си ља 
или дру гих срод ни ка, али и код при ја те ља жр тве на си ља. Са мо 10 
ЦСР (14 %) сме шта жр тве на си ља у си гур ну ку ћу, што ука зу је на то 
да ова ква ур гент на ин тер вен ци ја при вре ме ног ка рак те ра има огра ни-
чен до ма шај.

То ком 2008. го ди не, 93 ЦСР или 67 % ЦСР у Ре пу бли ци Ср-
би ји ни је под но си ло кри вич не при ја ве у слу ча је ви ма на си ља у по-
ро ди ци, док је 46 ЦСР (33 %) ко ри сти ло ту за кон ску мо гућ ност. 
Та ко ви сок про це нат ЦСР ко ји у 2008. го ди ни ни су под не ли кри-
вич ну при ја ву за на си ље у по ро ди ци, не по ка зу је да на те ри то ри ји 
ме сне над ле жно сти тих ЦСР ни је би ло слу ча је ва на си ља у по ро-
ди ци. У 2008. го ди ни ЦСР су укуп но под не ли 347 кри вич них при-
ја ва у слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци, од че га је у 115 слу ча је ва 
(33 %) по кре нут по сту пак, у 139 (40 %) слу ча је ва кри вич на при-
ја ва је од ба че на, док је у 93 слу ча ја ЦСР не по знат ис ход под не те 
кри вич не при ја ве (27 %). Ако се има у ви ду да су ЦСР 2008. го ди-
не еви ден ти ра ли 4.554 од ра слих као жр та ва на си ља и 3.158 жр та ва 
на си ља ко је су би ле у ка те го ри ји де це и омла ди не, уто ли ко је ја сно 
да ЦСР ни су ко ри сти ли сво ја за кон ска овла шће ња и да су има ли 
по те шко ће у про це ни осно ва но сти под но ше ња кри вич них при ја-
ва. То сле ди и из ви со ког про цен та од ба че них кри вич них при ја ва, 
ко ји мо же да упу ћу је и на нео д го ва ра ју ћи трет ман при ја ва у ту-
жи ла штву. Та ко ђе, ве ли ки број пред ме та у ко ји ма се не зна ис ход 
кри вич не при ја ве ко ју је под нео ЦСР, мо же ука зи ва ти на то да су 
по ступ ци би ли у то ку у вре ме по пу ња ва ња упит ни ка, али и на то 
да ни је би ло по врат них ин фор ма ци ја из ту жи ла штва. 

На да ље, то ком 2008. го ди не, 101 ЦСР (73 %) ни је по кре тао 
по ступ ке за из ри ца ње ме ре за шти те од на си ља у по ро ди ци пре ма 
По ро дич ном за ко ну, док је 38 ЦСР (27 %) ко ри стио ту мо гућ ност 
за шти те жр та ва на си ља. ЦСР су 2008. го ди не укуп но по кре ну ли 
136 суд ских по сту па ка за из ри ца ње ме ре за шти те од на си ља у по-
ро ди ци. 

При ку пља ње по да та ка и во ђе ње по сту па ка пред пра во суд ним 
ор га ни ма зах те ва по себ ну па жњу. 

У пе ри о ду 2004  – 2006. го ди не пре ма до ступ ним по да ци ма 
Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку ко ји во ди ста ти сти ку пра во су-
ђа, под не то је укуп но 4.597 кри вич них при ја ва про тив пу но лет них 
осо ба осум њи че них да су по чи ни ли на си ље у по ро ди ци, а осу ђе но 
је укуп но 2.007 учи ни ла ца (нај че шће осу де су би ле услов не). На 
за твор ску ка зну осу ђен је укуп но 421 учи ни лац. Пре ма ис тра жи-
ва њу Удру же ња су ди ја за пре кр ша је Ре пу бли ке Ср би је, у при бли-
жно истом пе ри о ду (од 1. ја ну а ра 2004. го ди не до 31. ју ла 2006. 
го ди не) би ло чак 50.127 на си ља у по ро ди ци у ко ји ма је по ли ци ја 

ин тер ве ни са ла, што ука зу је на ве ли ку раз ли ку из ме ђу укуп ног 
бро ја по ли циј ских ин тер вен ци ја, бро ја под не тих кри вич них при-
ја ва и осу ђе них ли ца, на ро чи то оних ко ји су осу ђе ни на за твор ску 
ка зну. Гра фи ко ни ко ји сле де, за сно ва ни на по да ци ма ста ти сти ке 
пра во су ђа, ко ју је из ра дио Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку, ука зу ју 
на ис хо де кри вич них суд ских по сту па ка про тив пу но лет них осо ба 
осум њи че них за на си ље у по ро ди ци. 

Гра фи кон 1.  Кри вич не при ја ве, оп ту же ња и осу де за на си ље  
у по ро ди ци (са мо за пу но лет не по чи ни о це)

На по ме на: По да ци су за сно ва ни на укуп ном бро ју кри вич них 
при ја ва, оп ту жни ца и осу да у то ку јед не го ди не (због ду жи не тра-
ја ња суд ских по сту па ка, оте жа но је пра ће ње на го ди шњем ни воу 
суд ских слу ча је ва  – од оп ту жни це до осу де).

Гра фи кон 2.  Осу де за кри вич но де ло на си ље у по ро ди ци  
(про тив пу но лет них учи ни ла ца)

Пре ма јед ном ис тра жи ва њу пра во суд не прак се у Бе о гра ду и 
Ни шу, у ве зи с кри вич ним де лом на си ља у по ро ди ци (ис тра жи ва-
њем су об у хва ће на про це су и ра на кри вич на де ла на си ља у по ро-
ди ци из чла на 194. Кри вич ног за ко ни ка; укуп но је пре гле да но 529 
пред ме та: 280 пред ме та оп штин ских јав них ту жи ла шта ва у Бе о-
гра ду, 50 пред ме та Оп штин ског јав ног ту жи ла штва у Ни шу, 140 
суд ских пред ме та у Бе о гра ду и 59 пред ме та Оп штин ског су да у 
Ни шу; по што је ис тра жи ва ње спро ве де но у свим бе о град ским су-
до ви ма и ту жи ла штви ма, фор ми ра ни узо рак пред ме та од го ва рао 
би слу чај но фор ми ра ном ре пре зен та тив ном узор ку пред ме та; ис-
тра жи ва њем је об у хва ћен пе ри од од ја ну а ра 2006. го ди не до ма-
ја 2007. го ди не; ко ри шће ни су упит ни ци за при ку пља ње по да та-
ка; та ко ђе, ис тра жи ва чи су не по сред но и у кон ти ну и те ту пра ти ле 
су ђе ња у укуп но де вет пред ме та, и то че ти ри у Бе о гра ду и пет у 
Ни шу), кри вич не при ја ве цен та ра за со ци јал ни рад чи ни ле су 2 
% укуп ног бро ја под не тих кри вич них при ја ва. Кри вич не при ја ве 
су нај че шће под но си ла овла шће на слу жбе на ли ца ор га на уну тра-
шњих по сло ва (78 %) и оште ће на/и (13 %), док у 7 % слу ча је ва 
ни је би ло по да та ка о под но си о цу кри вич не при ја ве. Оп ту жни акт 
(оп ту жни цу или оп ту жни пред лог) или зах тев за спро во ђе ње ис-
тра ге ту жи лац је под нео у 72 % слу ча је ва. По сту пак је об у ста вљен 
или за то што је јав ни ту жи лац од у стао или је кри вич на при ја ва 
од ба че на у 29 % по сту па ка. По сту пак пред јав ним ту жи ла штвом 
у нај ве ћем бро ју пред ме та био је ефи ка сан јер вре ме од под но ше-
ња кри вич не при ја ве до упу ћи ва ња зах те ва за спро во ђе ње ис тра ге 
ис тра жном су ди ји ни је тра ја ло ду же од ме сец да на. Вре ме од под-
но ше ња кри вич не при ја ве до оп ту же ња (у слу ча је ви ма ка да ни је 
би ло зах те ва за спро во ђе ње ис тра ге већ, евен ту ал но, пред ло га за 
пред у зи ма ње по је ди них ис тра жних рад њи) би ло је ду же  – од три 
до пет ме се ци. Ме ђу тим, од под но ше ња кри вич не при ја ве до до-
но ше ња ре ше ња о од ба ци ва њу кри вич не при ја ве или од лу ке о од у-
стан ку јав ног ту жи о ца од да љег го ње ња, по сту пак је тра јао и ду же 
од 12 ме се ци. У дру гим ана ли за ма, ко је је из ве ло Удру же ње јав них 
ту жи ла ца и за ме ни ка јав них ту жи ла ца, као основ ни про пу сти у ра-
ду јав ног ту жи ла штва у ве зи с кри вич ним де лом на си ља у по ро-
ди ци на во де се: рет ко пред ла га ње ме ра по ро дич но прав не за шти-
те од на си ља у по ро ди ци, рет ко пред ла га ње ин сти ту та за штит ног 
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над зо ра из КЗ (раз лог рет ког пред ла га ња ме ре за штит ног над зо ра 
је сте у то ме што се тај ин сти тут мо же од ре ди ти са мо окри вље ном 
ко ме је из ре че на услов на осу да) и из о ста нак при ме не опор ту ни те-
та, од но сно усло вље ног од ла га ња кри вич ног го ње ња, а што се у 
те о ри ји сма тра оправ да ним уз под вр га ва ње од ви ка ва њу од ал ко хо-
ла или опој них дро га или под вр га ва ње пси хо со ци јал ној те ра пи ји.

Пе ри од од из вр ше ног де ла до за ка зи ва ња глав ног пре тре-
са до не кле пру жа сли ку о ра ду су до ва у по гле ду кри вич ног де ла 
на си ља у по ро ди ци. Пре ма по да ци ма из по ме ну тог ис тра жи ва ња 
пра во суд не прак се у ве зи с кри вич ним де лом на си ља у по ро ди-
ци, у ве о ма ма лом бро ју пред ме та глав ни пре трес је за ка зан за 
ма ње од ме сец да на или од је дан до три ме се ца, а знат но ве ћи је 
број пред ме та у ко ји ма је глав ни пре трес за ка зан се дам ме се ци 
од да ту ма ка да се на си ље до го ди ло и под но ше ња кри вич не при-
ја ве, што је ве о ма дуг пе ри од ка да се ра ди о кри вич ним де ли ма 
на си ља у по ро ди ци. Та ко ђе, очи глед но је да по сту па ње су да ни је 
би ло ефи ка сно, јер ме ђу оним пред ме ти ма у ко ји ма је до не се на 
од лу ка, пре о вла ђу ју пред ме ти у ко ји ма је по сту пак тра јао од се-
дам до де сет ме се ци и ду же од го ди ну да на. На осно ву то га, мо же 
се за кљу чи ти да је нај не е фи ка сни ји део по ступ ка у про це су и ра њу 
кри вич них де ла на си ља у по ро ди ци упра во по сту пак пред су дом. 
На успо ра ва ње суд ског по ступ ка у нај ве ћој ме ри ути ца ло је од ла-
га ње глав ног пре тре са, ко је је суд обра зла гао раз ли чи тим раз ло-
зи ма. Нај че шћи раз лог за од ла га ње био је не до ла зак окри вље ног. 
Ина че, је дан од основ них про бле ма с ко јим се јав ни ту жи лац су о-
ча вао то ком по сту па ка био је ве зан за по на ша ње оште ће них осо-
ба, ко је у ве ли ком бро ју из ја вљу ју да се не при дру жу ју кри вич ном 
го ње њу, од би ја ју да све до че или ме ња ју сво је ра ни је да те ис ка зе. 
При мет на је по ја ва да оште ће не осо бе ко је се ни су при дру жи ле 
кри вич ном го ње њу из бе га ва ју да при ме по зив и не до ла зе на глав-
ни пре трес, што је до дат ни раз лог оду го вла че ња по ступ ка. У ве-
ћем бро ју пред ме та оште ће не осо бе су се по зи ва ле на пра во да не 
све до че пред су дом. Део раз ло га због ко јих жр тве на си ља од би ја ју 
да се при дру же кри вич ном го ње њу и ко ри сте за кон ско пра во да не 
све до че је сте то што не по сто ји аде ква тан си стем пси хо-со ци јал не 
по мо ћи жр тва ма на си ља, због то га мо гу би ти из ло же не се кун дар-
ној вик ти ми за ци ји. На да ље, у по ме ну том ис тра жи ва њу је утвр ђе-
но да, при ли ком од ме ра ва ња вр сте и ви си не ка зне, суд, по пра ви-
лу, не са гле да ва све ре ле вант не окол но сти. Ка зне ко је су из ре че не 
из вр ши о ци ма кри вич ног де ла на си ља у по ро ди ци ука зу ју на то да 
по сто ји тен ден ци ја бла гог ка жња ва ња: нај ви ше је из ре че но нов ча-
них ка зни и услов них осу да, док су ефек тив не ка зне за тво ра углав-
ном од ре ђе не у тра ја њу ко ји пред ста вља за кон ски ми ни мум. 

У пре кр шај ном по ступ ку не ма утвр ђе ног де ла на си ља у по-
ро ди ци, али пре кр ша ји јав ног ре да и ми ра мо гу да бу ду са еле мен-
ти ма на си ља у по ро ди ци ка да ме ђу чла но ви ма по ро ди це по сто је 
од ре ђе ни пре кр ша ји, као што су сва ђе или ви ка, угро жа ва ње си-
гур но сти ли ца прет њом на па ди ма на ње гов жи вот или те ло или 
жи вот и те ло ње му бли ског ли ца, вре ђа ња, иза зи ва ња на ту чу, уче-
шћа у ту чи, на си ља над не ким итд. Удру же ње су ди ја за пре кр ша је 
Ре пу бли ке Ср би је спро ве ло је ис тра жи ва ње пре кр ша ја са еле мен-
том на си ља у по ро ди ци у Ре пу бли ци Ср би ји у 2004. го ди ни. Иако 
је ис тра жи ва ње углав ном усме ре но на са мо де ло и по дат ке о учи-
ни о цу, жр тви на си ља, вр сти на си ља, на осно ву по је ди них по ка за-
те ља мо гу се уочи ти од ре ђе ни еле мен ти по сту па ња су до ва за пре-
кр ша је. Пре ма ре зул та ти ма тог ис тра жи ва ња, 2004. го ди не уку пан 
број при мље них пред ме та у ве ћи ма за пре кр ша је је био 1.046.305, 
од че га је при мље них пред ме та ко ји су се од но си ли на по вре ду 
јав ног ре да и ми ра би ло 60.746, а број пред ме та са еле мен ти ма на-
си ља у по ро ди ци ко ји су прав но сна жно окон ча ни из но сио је 7.080 
или 12 %. То ис тра жи ва ње са др жи и по дат ке о по ли циј ским ин-
тер вен ци ја ма, из ко јих сле ди да је опо ме на по чи ни о цу нај че шћи 
ис ход ин тер вен ци ја.

Та бе ла.  Број и ис хо ди ин тер вен ци ја по ли ци је у слу ча је ви ма  
на си ља у по ро ди ци у пе ри о ду 2004  – 2006.

2004. 2005. Пр вих шест 
ме се ци 2006.

Ин тер вен ци је по ли ци је у слу ча је ви ма на си ља  
у по ро ди ци:

19.306 20.732 10.089

Опо ме на 12.226 13.224 6.274
Пре кр шај на при ја ва 6.233 6.594 3.067
Кри вич на при ја ва 1.131 1.501 837

Раз ли ка је ве ли ка из ме ђу укуп ног бро ја по ли циј ских ин тер-
вен ци ја, еви ден ти ра них слу ча је ва на си ља у ЦСР, бро ја под не тих 
кри вич них при ја ва и осу ђе них ли ца, на ро чи то оних ко ји су осу ђе-
ни на за твор ску ка зну.

5.4.2. Са  рад  ња  у  ре  ша  ва  њу  слу  ча  ј е  ва  на  си  ља

Мул ти сек тор ски при ступ ре ша ва њу про бле ма на си ља пре по-
ру чен је у број ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма. 

Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, цен три за со ци јал ни рад 
има ју прак су раз ме не по да та ка о на си љу у по ро ди ци с дру гим ор-
га ни за ци ја ма. Пре ма ре зул та ти ма већ по ме ну тог ис тра жи ва ња, 88 
% ис пи та них ЦСР има прак су раз ме не по да та ка с дру гим ор га ни за-
ци ја ма у ло кал ној са мо у пра ви, а 12 % не раз ме њу је по дат ке с дру-
ги ма. Ме ђу тим, као што је ука за но, у по гле ду по је ди них по да та ка 
(нпр. о ис хо ду кри вич не при ја ве) не ма по врат них ин фор ма ци ја. Бр-
зи на раз ме не по да та ка ко ја у ве ли кој ме ри ути че на ква ли тет са рад-
ње и ква ли тет за шти те жр та ва на си ља раз ли чи та је у ЦРС. Стал ну 
раз ме ну по да та ка о на си љу у по ро ди ци са дру гим ор га ни за ци ја ма 
има 34 % ЦСР. Бу ду ћи да 54 % са мо по вре ме но раз ме њу је по дат ке 
с дру ги ма, ствар на са рад ња раз ли чи тих ак те ра у по гле ду су зби ја ња 
и спре ча ва ња на си ља у по ро ди ци и на си ља над же на ма  – ни је аде-
кват на. ЦСР је ин сти ту ци о нал но, про це сно и ре ак тив но, нај у пу ће-
ни ји на по ли ци ју, с ко јом нај ви ше и раз ме њу је по дат ке. Сви ЦСР у 
Ре пу бли ци Ср би ји (139) раз ме њу ју по дат ке с по ли ци јом, 110 од 139 
ЦСР (79 %) има са рад њу са ту жи ла штвом, 112 ЦСР (око    81 %) са 
суд ским ор га ни ма, а са обра зов ним уста но ва ма са рад њу у раз ме ни 
по да та ка има 117 ЦСР или 84 %. Око 82 % ЦСР (114) има раз ви је ну 
са рад њу у раз ме ни по да та ка са здрав стве ним уста но ва ма, а 48 ЦСР 
(35 %) на во ди да раз ме њу је по дат ке са удру же њи ма. С дру гим ЦСР 
по дат ке о на си љу у по ро ди ци раз ме њу је 96 ЦСР (69 %). 

Илу стра ци је ра ди, у ана ли зи из ве шта ја о ра ду цен та ра за со-
ци јал ни рад на во ди се да су 2008. го ди не и 2009. го ди не у струк-
ту ри слу ча је ва на си ља ко ји су при ја вље ни цен три ма за со ци јал ни 
рад нај ви ше оних ко је је при ја ви ла по ли ци ја.

Та бе ла.  Струк ту ра при ја вље них слу ча је ва пре ма на чи ну  
от кри ва ња на си ља у по ро ди ци (2008  – 2009)

На чин от кри ва ња
Број по ро ди ца
2008. 2009.

При ја ва МУП-а 1.908 1.924
При ја ва чла на по ро ди ца 1.791 1.681
Зах тев су да 517 478
При ја ва уста но ве (шко ла, дом здра вља, вр тић итд.) 360 296
При ја ва дру гог ли ца ван по ро ди це 341 338
Ор ган ста ра тељ ства по слу жбе ној ду жно сти 258 274
При ја ва удру же ња 30 28

Уку пан број по ро ди ца 5.205 5.019

Не до ста так са рад ње је дан је од бит них про бле ма у за шти ти 
жр та ва на си ља, на шта је у свом го ди шњем из ве шта ју за 2009. го-
ди ну ука зао и За штит ник гра ђа на, кон ста ту ју ћи да по сто је озбиљ-
ни про пу сти у раз ме ни ин фор ма ци ја из ме ђу над ле жних ор га на и 
слу жби у обла сти на си ља у по ро ди ци, по себ но из ме ђу цен та ра за 
со ци јал ни рад, по ли ци је и здрав стве них слу жби. Тре ба ис та ћи и 
да је За штит ник гра ђа на, од укуп но 30 по сту па ка ко је је у обла-
сти рав но прав но сти по ло ва по кре нуо по соп стве ној ини ци ја ти ви, 
у 29 слу ча је ва по сту пак по кре нуо због на си ља у по ро ди ци, и то у 
те шким слу ча је ви ма  – ка да је на си ље ре зул ти ра ло уби ством парт-
нер ке, од но сно те шким по вре да ма, а учи ни лац је из вр шио или по-
ку шао да из вр ши са мо у би ство. С тим ци љем тре ба ус по ста ви ти 
са рад њу јер је то ве о ма ва жно за спре ча ва ње фе ми ци да. 

Сли ку о ствар ној (не)са рад њи из ме ђу над ле жних ор га на и 
уста но ва пру жа и чи ње ни ца да и по ред утвр ђе них над ле жно сти, 
ви до ви са рад ње ни су ја сно утвр ђе ни, као ни до сег по је ди нач ног и 
ко ор ди ни са ног ин тер ве ни са ња. Уоче на је прак са да се над ле жно-
сти пре ба цу ју с јед не на дру гу слу жбу. 

Пре ма на ла зи ма из ис тра жи ва ња, не по сто је ме ха ни зми за 
ујед на ча ва ње ста во ва ту жи ла шта ва и су до ва у по гле ду по је ди них 
еле ме на та кри вич ног де ла на си ља у по ро ди ци, ни ти је јед но о бра-
зност по стиг ну та уну тар пра во суд них ор га на. Да би се по сти гао 
по тре бан сте пен ујед на че но сти тре ба ко ри сти ти од го ва ра ју ће 
прав не ин стру мен те за ујед на ча ва ње прав не прак се, као што су 
оба ве зна упут ства, на чел на ми шље ња и др.
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5.4.3. Пре  вен  тив  не  ме  ре  и  ме  ре  за  шти  те  жр т а  ва  
и  по др  шке  жр тва  ма  на  си  ља

По след њих го ди на знат но је по ве ћан број јав них кам па ња 
про тив на си ља у по ро ди ци. Те кам па ње во ди ле су ор га ни за ци-
је ци вил ног дру штва, али су се ре пу блич ка и по кра јин ска те ла за 
рав но прав ност по ло ва и дру ги су бјек ти од не дав но укљу чи ли у ор-
га ни зо ва ње кон фе рен ци ја, кам па ња, штам па ње пла ка та и ин фор-
ма тив них ма те ри ја ла и слич но. Нај ве ћи број тих ак тив но сти одр-
жа ва се у окви ру ме ђу на род не кам па ње „16 да на ак ти ви зма про тив 
на си ља над же на ма”. Та ко ђе, че сто се ор га ни зу ју кам па ње и дру ге 
пре вен тив не ак тив но сти на ло кал ном ни воу, у ко је се све ак тив ни-
је укљу чу ју ло кал на те ла за рав но прав ност по ло ва. Те кам па ње се 
још не спро во де у свим ло кал ним сре ди на ма, ни ти об у хва та ју све 
циљ не гру пе. Ак тив но сти су усме ре не ка по ди за њу све сти јав но-
сти број не, али тре ба да по ста ну стал не и да се из во де то ком чи та-
ве го ди не да би до пр ле до свих гра ђа на. 

До са да ни је са чи њен све о бу хва тан пре глед рас по ло жи вих 
услу га и на чи на оства ри ва ња пра ва на за шти ту од на си ља у по ро-
ди ци и дру гих об ли ка род но за сно ва ног на си ља. По да ци ко ји сле-
де по ти чу из ис тра жи ва ња ко ја су би ла усред сре ђе на на пи та ње 
при ме не ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци (по По ро дич ном за-
ко ну) у пра во суд ној прак си.

Пре ма ис тра жи ва њу по ро дич но прав не за шти те од на си ља у 
по ро ди ци у прак си су до ва у Бе о гра ду (ис тра жи ва њем су об у хва-
ће ни спи си пар нич них пред ме та фор ми ра ни по во дом ту жби за за-
шти ту од на си ља у по ро ди ци по По ро дич ном за ко ну, као и спи си 
пар нич них пред ме та фор ми ра ни по во дом ту жби за раз вод бра ка, у 
ко ји ма је, по ред зах те ва за раз вод бра ка, ис так нут и зах тев за од ре-
ђи ва ње ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци; пре гле да на су укуп-
но 104 пред ме та оп штин ских су до ва у Бе о гра ду, и то 19 пред ме та 
Пр вог оп штин ског су да, 20 пред ме та Дру гог оп штин ског су да, 20 
пред ме та Тре ћег оп штин ског су да, 21 пред мет Че твр тог оп штин-
ског су да и 24 пред ме та Пе тог оп штин ског су да; ис тра жи ва њем је 
об у хва ћен пе ри од од дру ге по ло ви не 2006. го ди не до пр ве по ло ви-
не 2008. го ди не), ана ли за са др жа ја од лу ка ко је је суд до нео по ка-
зу је да је у нај ве ћем бро ју пред ме та суд до нео ме ри тор ну од лу ку, 
док је у 4 % пред ме та од ба цио ту жбу, од но сно кон ста то вао да се 
ту жба сма тра по ву че ном (32 %). У 44 % пред ме та суд је у це ло сти 
усво јио зах тев за пре су ду, од ре див ши све оне ме ре за шти те ко је су 
ту жи ља, од но сно ту жи лац тра жи ли, док је у 9 % де ли мич но усво-
јио ту жбе ни зах тев и од ре дио са мо не ке од тра же них ме ра. У 6 % 
пред ме та суд је од био ту жбе ни зах тев, а у исто то ли ко пред ме та 
суд је, по ред тра же них ме ра, од ре дио и ме ру ко ју ту жи ља, од но сно 
ту жи лац ни су тра жи ли. У по гле ду ме ра за шти те ко је је суд од ре-
дио, у ис пи ти ва ном узор ку нај че шће од ре ђи ва на ме ра за шти те је 
за бра на да љег уз не ми ра ва ња (44 %), ма ње је на ло га за исе ље ње 
ту же ног из за јед нич ког ста на, од но сно ку ће (18 %), док је за бра на 
при ла ска од ре ђе на у 23 % слу ча је ва. Кад је реч о вре мен ском пе-
ри о ду на ко ји је ме ра од ре ђе на, у нај ве ћем бро ју пар ни ца у ко ји ма 
је од ре ђе на ме ра за шти те, суд се опре де лио да ме ра за шти те тра је 
го ди ну да на. При ли ком од ре ђи ва ња ме ра, суд се углав ном кре ће у 
гра ни ца ма ту жбе ног зах те ва, иако њим ни је ве зан и мо же од ре ди-
ти ме ру за шти те од на си ља у по ро ди ци ко ју ту жи ља, од но сно ту-
жи лац ни су тра жи ли. Пре ма по да ци ма из ана ли зи ра них пред ме та, 
по сту пак у пар ни ца ма ре ла тив но ду го тра је. Од ла га ње ро чи шта 
за рас пра ву би ла је ре ла тив но че ста по ја ва у пред ме ти ма об у хва-
ће ним ис тра жи ва њем, а из у зет но је ви сок и про це нат пред ме та у 
ко ји ма је по ву че на ту жба (40 %). Раз лог за по вла че ње ту жбе ко ји 
се по не кад на во ди је сте обе ћа ње ту же ног, од но сно ту же не да ви-
ше не ће вр ши ти на си ље, од но сно из ја ва ту жи ље, од но сно ту жи о-
ца да су ме ђу стран ка ма ус по ста вље ни склад ни од но си. У не ким 
од ана ли зи ра них пред ме та до по вла че ња ту жбе до шло је по сле 
раз го во ра ко ји је са стран ка ма во ђен у цен тру за со ци јал ни рад. 
Сре ћу се и пред ме ти у ко ји ма је са др жа но оба ве ште ње цен тра за 
со ци јал ни рад да „ту жи ља од у ста је од ту жбе ног зах те ва, јер се са 
су пру гом до го во ри ла око свих бит них пи та ња”. У нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва ЦСР из ја сни ли су се у при лог од ре ђи ва њу тра же них ме-
ра за шти те, сма тра ју ћи их це лис ход ним или чак нео п ход ним, али 
су до пи си ко је су цен три за со ци јал ни рад упу ти ли су ду да ју ћи 
(по на ло гу су да), сво је струч но ми шље ње о свр сис ход но сти ме ра 
за шти те, по сво јој са др жи ни би ли ве о ма раз ли чи ти, јер се, пре те-
жно, цен тар за со ци јал ни рад из ја снио са мо о це лис ход но сти од ре-
ђи ва ња ме ра, док су рет ки до пи си у ко ји ма је струч но ми шље ње о 

свр сис ход но сти ме ре за шти те би ло обра зло же но (нпр. ЦСР рет ко 
да ју струч ну про це ну ри зи ка од по на вља ња на си ља). Утвр ђе но је 
и да ту жи ље, од но сно ту жи о ци ве о ма рет ко ко ри сте за кон ску мо-
гућ ност да тра же од ре ђи ва ње при вре ме них ме ра у пар ни ца ма за 
за шти ту од на си ља у по ро ди ци, али охра бру је чи ње ни ца да је у 
нај ве ћем бро ју пред ме та у ко ји ма је ис так нут зах тев за из ри ца ње 
при вре ме них ме ра (у 12 пред ме та) суд и усво јио тај зах тев (у осам 
пред ме та). Тре ба има ти у ви ду да се ме ре, по пра ви лу, од но се на 
на чин вр ше ња ро ди тељ ског пра ва (по ве ра ва ње де це на чу ва ње и 
вас пи та ва ње, као и на пи та ње из др жа ва ња де це). Ва жно је ис та ћи 
да је 70 % ту жи ља, од но сно ту жи ла ца тра жи ло по моћ над ле жних 
ор га на и слу жби пре по кре та ња пар ни це за за шти ту од на си ља у 
по ро ди ци (26 % се обра ти ло ЦСР, 18 %  – здрав стве ним уста но ва-
ма, 8 % се обра ти ло по ли ци ји, а 16 % је тра жи ло по моћ удру же-
ња). За 30 % ту жи ља, од но сно ту жи ла ца у спи си ма пред ме та не ма 
по да та ка о то ме да су се прет ход но обра ћа ли над ле жним ор га ни ма 
и слу жба ма.

Пре ма ана ли зи из ве шта ја о ра ду цен та ра за со ци јал ни рад 
2009. го ди не (Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Ана ли за из-
ве шта ја о ра ду цен та ра за со ци јал ни рад у Ср би ји), у струк ту ри 
из ре че них суд ских ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци до ми ни ра ју 
за бра на при бли жа ва ња чла ну по ро ди це (307) и за бра на уз не ми ра-
ва ња (258). Уку пан број ме ра за шти те (при ка зан у та бе ли) об у хва та 
и ме ре из ре че не у си ту а ци ја ма парт нер ског на си ља и ме ре за шти те 
зло ста вља не де це. Уку пан број учи ни ла ца пре ма ко ји ма је из ре че на 
јед на или ви ше ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци у 2009. го ди ни 
из но си 151.

Та бе ла.  Број и струк ту ра суд ских ме ра за шти те од на си ља  
у по ро ди ци из ре че них 2009. го ди не 

Вр ста из ре че не суд ске ме ре Број ме ра
За бра на при бли жа ва ња чла ну по ро ди це на од ре ђе ној уда ље но сти 307
За бра на да љег уз не ми ра ва ња чла на по ро ди це 258
За бра на при сту па у про стор око ме ста ста но ва ња или ра да 151
Из да ва ње на ло га за исе ље ње из ста на или ку ће 95
Из да ва ње на ло га за усе ље ње у по ро дич ни стан или ку ћу 12
Уку пан број из ре че них ме ра 823

Аде кват ни јом и до след ни јом при ме ном ме ра за шти те сма њу-
је се по тре ба за сме шта јем у си гур не ку ће. Та ко ђе, у ве зи с ме ра ма 
за шти те, ва жно је ре ша ва ти про блем из о стан ка услу га бес плат не 
прав не по мо ћи ко ја ни је до ступ на у свим сре ди на ма. 

5.4.4. Обра  зо  ва  ње  и  ка  па  ци  те  ти

Струч ња ци/ки ње ко ји се у свом сва ко днев ном по слу ба ве на-
си љем у по ро ди ци то ком свог фор мал ног обра зо ва ња не до би ја-
ју зна ња о на си љу у по ро ди ци ни ти има ју оба ве зу да се струч но 
оспо со бља ва ју за рад у овој обла сти. Про бле ма ти ка на си ља над 
же на ма и на си ља у по ро ди ци ни је део на став ног пла на и про гра ма 
на уни вер зи те ти ма и у сред њим шко ла ма, док је не до во љан број 
за по сле них по ха ђао про гра ме до дат ног струч ног уса вр ша ва ња у 
обла сти на си ља над же на ма и на си ља у по ро ди ци. 

У ис тра жи ва њу по све ће ном ма пи ра њу услу га цен та ра за со-
ци јал ни рад за жр тве на си ља у по ро ди ци, од укуп но 139 ЦСР об-
у хва ће них ис тра жи ва њем, 49 ЦСР (35 %) на ве ло је да је не ко од 
за по сле них по ха ђао раз ли чи те вр сте обу ка, уса вр ша ва ња, од но сно 
про гра ма обу ке, или је при су ство вао ра ди о ни ца ма на те му рав но-
прав но сти по ло ва или на си ља у по ро ди ци. Слич но го во ре и по-
да ци из из ве шта ја не за ви сних те ла и ци вил ног дру штва. При ме ра 
ра ди, пре ма по да ци ма По кра јин ског ом буд сма на из 2007. го ди не, 
76 % пред став ни ка/ца ти мо ва за бор бу про тив на си ља у по ро ди ци 
на те ри то ри ји АП Вој во ди на ни је про шло ни ка кву обу ку, а по по-
да ци ма Жен ског ак тив ног дру штва, на осно ву упит ни ка при ме ње-
ног на 97 струч ња ка/ки ња из Но вог Са да, за по сле них у ЦСР, по-
ли ци ји и су ду, чак 65 % ни је по ха ђа ло ни ка кав се ми нар, од но сно 
обу ку о на си љу у по ро ди ци. 

Уса вр ша ва ња струч ња ка/иња нај че шће су ре а ли зо ва на као 
про јект на ак тив ност ко ју су фи нан си ра ли стра ни до на то ри, или уз 
фи нан сиј ску по др шку др жав них, по кра јин ских или ло кал них ор-
га на. Не по сто ји пре глед рас по ло жи вих про гра ма обу ке, ни ти је 
ика да са чи ње на све о бу хват на ана ли за ко ја би пред ста ви ла са др жај 
обу ка и про це ни ла њи хов ква ли тет. Ин фор ма ци је о на си љу у по ро-
ди ци и дру гим об ли ци ма род но за сно ва ног на си ља ни су укљу че не 
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у про гра ме ре дов ног обра зо ва ња од пред школ ског до ви со ко школ-
ског. У не ким ре дов ним шко ла ма се у из бор ном пред ме ту гра ђан-
ско вас пи та ње до дат но упо зна је с на си љем у по ро ди ци.

Не по сто је све о бу хват не сту ди је о ка дров ским и фи нан сиј-
ским ка па ци те ти ма др жав них ор га на и уста но ва за бор бу про тив 
ових ви до ва на си ља. У цен три ма за со ци јал ни рад има нај ви ше 
за по сле них са ви со ком струч ном спре мом: 1.384 (54 %), а упо ла 
ма њи про це нат је за по сле них са ви шом струч ном спре мом 673 (26 
%). Уку пан број струч них рад ни ка (у сми слу Пра вил ни ка о ор га ни-
за ци ји, нор ма ти ви ма и стан дар ди ма ра да цен та ра за со ци јал ни рад 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 59/08 и 37/10) „струч ни рад ник” озна-
ча ва струч ња ка ко ји се ба ви по сло ви ма со ци јал ног ра да, управ но-
прав ним по сло ви ма и по сло ви ма пла ни ра ња и раз во ја) у ЦСР из-
но си 1.836 или 69 % од укуп ног бро ја за по сле них у свих 139 ЦСР 
(2.630 за по сле них). Пре ма еви ден ци ји ЦСР, 2008. го ди не би ло је 
укуп но 516.907 ко ри сни ка услу га, што зна чи да је је дан струч ни 
рад ник у про се ку, то ком 2008. го ди не ра дио са 281,5 ко ри сни ка. 

У том ис тра жи ва њу, 17 ЦСР (или 12 %) из ве шта ва да за по сле-
ни у тој слу жби по ха ђа ју не ке спе ци ја ли стич ке, ма стер или дру ге 
ака дем ске про гра ме за струч но уса вр ша ва ње и по ди за ње ком пе-
тен ци ја у ра ду. Ве ћи на ис пи та них ЦСР на ве ла је да су њи хо вим за-
по сле ни ма по треб не до дат не обу ке из обла сти рав но прав но сти по-
ло ва, од но сно на си ља за сно ва ног на не јед на ко сти по ло ва. По тре ба 
за до дат ним обу ка ма за по сле них на те му род не рав но прав но сти 
на ве де на је у 113 ЦСР (81 %), а обра зо ва ње о на си љу за сно ва но на 
раз ли чи то сти по ло ва сма тра осно ва ним 118 ЦСР (85 %). По тре бу 
за спе ци фич ним обу ка ма на те му на си ља у по ро ди ци ис ка за ло је 
111 ЦСР, или 80 %.

6. Стра те шки ци ље ви

Стра те шке обла сти и стра те шки ци ље ви утвр ђе ни су у скла-
ду с ме ђу на род ним пре по ру ка ма и ана ли зом ста ња у Ре пу бли ци 
Ср би ји, а раз ви ја ју се у че ти ри ба лан си ра не обла сти, и то:

1) Пре вен ци ја (Оп шти циљ: Ус по ста вља ње си сте ма при мар-
не, се кун дар не и тер ци јар не пре вен ци је);

2) Нор ма тив ни оквир (Оп шти циљ: Уна пре ђи ва ње нор ма тив-
ног окви ра за за шти ту же на од на си ља);

3) Мул ти сек тор ска са рад ња и по ди за ње ка па ци те та ор га на и 
спе ци ја ли зо ва них слу жби (Оп шти циљ: Уна пре ђи ва ње мул ти сек-
тор ске са рад ње и по ди за ње ка па ци те та ор га на и слу жби);

4) Си сте ма ме ра за шти те и по др шке жр тва ма (Оп шти циљ: 
Уна пре ђи ва ње си сте ма ме ра за шти те и по др шке жр тва ма на си ља).

На ла зи до са да шњих ис тра жи ва ња ука зу ју на по тре бу да се 
уве ду и спро во де пре вен тив не ме ре за спре ча ва ње на си ља, ме ђу 
ко ји ма и че шћа и об у хват ни ја ре а ли за ци ја кам па ња с ци љем да 
охра бри ва ња жр та ва на си ља да при ја вљу ју слу ча је ве на си ља и 
упо зна ва ње жр та ва с њи хо вим за кон ским пра ви ма, уз исто вре ме-
но по бољ ша ње ефи ка сно сти и пра во вре ме но сти ин сти ту ци о нал-
них ме ра за шти те жр та ва на си ља. 

По ред ор га ни зо ва ња кам па ња за по ди за ње све сти јав но сти, 
нео п ход но је осми сли ти и при ме ни ти и дру ге оп се жне ме ре пре-
вен ци је свих об ли ка на си ља над же на ма, јер ис тра жи вач ки по да ци 
ука зу ју на то да на си ље има озбиљ не и ду го роч не по сле ди це, као 
што су: 

а) угро жа ва ње мен тал ног и фи зич ког здра вља же на  – жр та ва 
на си ља; 

б) ви сок сте пен по сред не и не по сред не вик ти ми за ци је де це 
(де ца су че сто при сут на при ли ком на си ља над њи хо вим мај ка ма 
или су и она жр тве на сил ног оца); 

ц) про у зро ко ва ње по сле ди ца на „на ред не ге не ра ци је”  – ис-
тра жи ва ња су по твр ди ла да су де вој чи це ко је су би ле све до ци на-
сил нич ког по на ша ња оца пре ма мај ци че шће из ло же не ри зи ку да 
у од ра слом до бу по ста ну жр тве на си ља од стра не парт не ра, док су 
де ча ци  – све до ци на си ља у при мар ној по ро ди ци скло ни ји ка сни-
јем на си љу пре ма парт нер ка ма. Ра ди спре ча ва ња ге не ра циј ског 
пре но ше ња на си ља, као и с ци љем спре ча ва ња по на вља ња на сил-
нич ког по на ша ња, по треб но је раз ви ја ти про гра ме за рад с по чи-
ни о ци ма и об у чи ти за по сле не у над ле жним ор га ни ма и слу жба ма 
за њи хо ву аде кват ну при ме ну, уз про ве ру и оце ну ефе ка та та квих 
про гра ма, с об зи ром на не до ста так ис ку ства у при ме ни про гра ма 
за рад с по чи ни о ци ма у Ре пу бли ци Ср би ји.

У скла ду са За кључ ним ко мен та ри ма Ко ми те та CE DAW 
(2007), као и пре по ру ка ма Де таљ не сту ди је Ге не рал ног се кре та ра 

УН о на си љу над же на ма (2006) и Ста ти стич ке ко ми си је УН ко-
ја је пред ло жи ла ли сту при вре ме них ме ђу на род них по ка за те ља 
за ис пи ти ва ње рас про стра ње но сти на си ља над же на ма (у УН су 
спро ве де ни зна чај ни ко ра ци ка ства ра њу је дин стве них ме ђу на-
род них по ка за те ља за ис пи ти ва ње рас про стра ње но сти на си ља над 
же на ма, ко ји би се при ме њи ва ли у зе мља ма  – чла ни ца ма УН; Ге-
не рал на скуп шти на УН је у Ре зо лу ци ји 61/143 о по ве ћа њу на по ра 
за уки да ње на си ља над же на ма за тра жи ла од Ста ти стич ке ко ми-
си је УН да са чи ни сет при вре ме них ме ђу на род них по ка за те ља; ти 
по ка за те љи су и усво је ни на 40. за се да њу Ста ти стич ке ко ми си је 
УН, одр жа ном у фе бру а ру 2009. го ди не), по треб но је пе ри о дич но 
спро во ђе ње ис тра жи ва ња о рас про стра ње но сти свих об ли ка на си-
ља над же на ма да би се кре и ра ла по ли ти ка за спре ча ва ње и су-
зби ја ње на си ља над же на ма за сно ва на на по да ци ма. По треб но је 
из вр ши ти ис тра жи ва ње на си ља у по ро ди ци на на ци о нал но-ре пре-
зен та тив ном узор ци ма же на да би се на ла зи мо гли при ме ни ти на 
оп шту по пу ла ци ју же на у Ре пу бли ци Ср би ји. Та ква ис тра жи ва ња, 
као и си стем ска ре ше ња у сфе ри еви ден ти ра ња слу ча је ва на си ља, 
при ку пља ња по да та ка о жр тва ма на си ља и по чи ни о ци ма на си ља, 
пред ста вља ју со ли дан основ за из ра ду пред ло га из ме на за ко но дав-
них ре ше ња ко ја ре гу ли шу ту област. 

Пре ма по да ци ма ис тра жи ва ња, не до во љан про це нат од укуп-
ног бро ја слу ча је ва на си ља при ја вље ног над ле жним ор га ни ма и 
слу жба ма има суд ски епи лог. Сто га, по треб на је ефи ка сни ја при-
ме на за ко на. Та ко ђе, по што ис тра жи ва ња ука зу ју на то да су же не 
угро же не од бив ших парт не ра, по треб но је уна пре ди ти нор ма тив-
ни оквир да би се омо гу ћи ло ускла ђи ва ње кру га за шти ће них осо-
ба у кри вич ном и по ро дич ном за ко но дав ству. 

У ана ли зи при ме не по сто је ћих за кон ских про пи са по треб но 
је узе ти у об зир то да су ис тра жи ва ња по ка за ла да се од ре ђен про-
це нат на сил них ин ци де на та у по ро ди ци де ша ва уз упо тре бу оруж-
ја или ору ђа. 

Ис тра жи ва ња ука зу ју на то да жр тве по ро дич ног на си ља ко је 
су се обра ти ле за по моћ над ле жним ор га ни ма и слу жба ма уоча ва-
ју као про блем не до ста так ко ор ди ни са ног де ло ва ња и са рад ње у 
пру жа њу ин сти ту ци о нал ног од го во ра на по чи ње но на си ље, због 
че га жр тве на си ља ни су за до вољ не пру же ном услу гом. Нео п ход но 
је ус по ста ви ти си стем ску ин сти ту ци о нал ну са рад њу и ство ри ти 
основ за пру жа ње је дин стве не услу ге. По ди за ње ка па ци те та над-
ле жних ор га на и слу жби мо ра по че ти од ус по ста вља ња до дат не, 
спе ци ја ли зо ва не обу ке за по сле них. При по бољ ша њу ин сти ту ци о-
нал не за шти те и ор га ни зо ва њу обу ка за за по сле не, ва жно је обра-
ти ти по себ ну па жњу на по тре бе Ром ки ња, же на са ин ва ли ди те том 
и дру гих ра њи вих ка те го ри ја же на и ра ди ти на ус по ста вља њу по-
ве ре ња у си стем. 

Ра ди ефи ка сне за шти те жр та ва на си ља, нео п ход но је уна пре-
ди ти и да ље раз ви ја ти услу ге ур гент не и ду го роч не за шти те жр-
та ва на си ља ус по ста вља њем кри зних цен та ра, фор ми ра њем мо-
бил них ти мо ва, уво ђе њем је дин стве ног на ци о нал ног бро ја СОС за 
же не и де цу жр тве на си ља итд. 

По да ци, та ко ђе, ука зу ју и на по тре бу за ду го роч ним ме ра ма 
по др шке жр тва ма на си ља, као што је еко ном ско осна жи ва ње, с об-
зи ром на то да је је дан од нај че шћих раз ло га због ко јих оста ју у 
на сил ној за јед ни ци њи хо ва еко ном ска за ви сност од парт не ра.

Пр ва стра те шка област: Пре вен ци ја

Општициљ:Успостављањесистемапримарне,
секундарнеитерцијарнепревенције

Пре вен ци ја на си ља над же на ма пред ста вља основ ни при о ри-
тет у бор би про тив на си ља над же на ма у по ро ди ци и у парт нер-
ским од но си ма. Има ју ћи у ви ду то да на си ље про из во ди озбиљ не 
еко ном ске по сле ди це, про гра ми пре вен ци је се мо ра ју раз ви ја ти и 
укљу чи ва ти струк тур но у на ци о нал не си сте ме со ци јал не, здрав-
стве не и прав не за шти те. Пре вен ци ја се мо же раз ви ја ти на три ни-
воа: при мар ном, се кун дар ном и тер ци јар ном. Пре ма де фи ни ци ји 
Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, при мар на пре вен ци ја под ра-
зу ме ва све ак тив но сти ко ји ма је циљ спре ча ва ње на си ља, се кун-
дар на пре вен ци ја под ра зу ме ва ре а го ва ње и огра ни ча ва ње штет них 
по сле ди ца на си ља не по сред но на кон што се на си ље до го ди ло с 
ци љем огра ни ча ва ња по сле ди ца, док тер ци јар на пре вен ци ја под-
ра зу ме ва ду го роч ни ји трет ман, као и по др шку жр тва ма на си ља да 
би се спре чи ли да љи штет ни ефек ти и по на вља ње на си ља. 
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Та ко по ста вље на три ни воа пре вен ци је од ре ђе на су бр зи ном 
њи хо вог спро во ђе ња у од но су на то да ли се ме ре за спре ча ва ње 
на си ља спро во де пре не го што се на си ље до го ди, не по сред но по 
по чи ње ном на си љу или на ду го роч ној осно ви. Та ква по де ла се 
тра ди ци о нал но при ме њу је у сек то ру здрав стве не за шти те, али се 
сма тра да се кун дар на и тер ци јар на пре вен ци ја има ју ре ле вант ност 
и у ра ду са осо ба ма ко је су пре тр пе ле на си ље, као и у ра ду са по-
чи ни о ци ма, те се мо гу при ме ни ти и у дру гим сек то ри ма, као што 
је сек тор по ро дич не и кри вич не за шти те. Бу ду ћи да је пре вен ци-
ја у тој обла сти Стра те ги је са гле да на пре ма де фи ни ци ји Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је, стра те шки ци ље ви у ве зи са по себ ном и 
оп штом пре вен ци јом у кри вич ном сми слу из ло же ни су у обла сти 
ко ја је по све ће на нор ма тив ном окви ру. 

По себ ни ци ље ви:
1. Ство ри ти дру штво ко је јав но осу ђу је на си ље као зло

чин, про мо ци јом не на сил ног по на ша ња, род не рав но прав но
сти и бор бом про тив дис кри ми на ци је 

На си ље над же на ма у по ро ди ци и у парт нер ским од но си ма 
још је на мар ги на ма јав но сти и не тре ти ра се као оп ште дру штве ни 
про блем. Да би се обез бе дио аде ква тан по ли тич ки и дру штве ни 
ам би јент у си стем ској бор би про тив на си ља, нео п ход но је по ди-
за ти свест јав но сти кроз про мо ци ју не на сил ног по на ша ња, род не 
рав но прав но сти и ан ти ди скри ми на ци је. Пр вим по себ ним ци љем 
ста вља се фо кус на при мар ну пре вен ци ју, са опре де ље њем за уни-
вер зал ни тип ин тер вен ци је, тј. ин тер вен ци је ко ја се обра ћа ши ро-
кој циљ ној гру пи, оп штој по пу ла ци ји без об зи ра на ин ди ви ду ал ни 
ри зик из ло же но сти на си љу. Циљ је из ме на по сто је ћих дру штве-
них обра за ца ко ји ства ра ју окол но сти и усло ве у ко ји ма се на си ље 
усва ја као мо дел по на ша ња, што обез бе ђу је по во љан ам би јент за 
ње го ву по ја ву  – ис по ља ва ње та мо где из о ста је дру штве на осу да. 

Ак тив но сти:
1.1.Подизањесвестијавности
1.1.1. По др жа ти и фи нан си ра ти јав не ак ци је и кам па ње про-

тив на си ља над же на ма у по ро ди ци и дру гих об ли ка род но за сно-
ва ног на си ља, афир ми са ти не на сил ну кул ту ру на ло кал ном, ре ги о-
нал ном и др жав ном ни воу.

1.1.2. По кре ну ти и под ста ћи ди рект но уче шће про фе си о на-
ла ца из свих ре ле вант них јав них слу жби и из ци вил ног сек то ра у 
ак тив но сти ма по ди за ња ни воа све сти гра ђа на о про бле му на си ља 
у по ро ди ци и на си ља над же на ма.

1.1.3. Штам па ти и ди стри бу и ра ти раз ли чи те пу бли ка ци је: 
бро шу ре, при руч ни ке и ин фор ма то ре на ме ње не пре вен ци ји на си-
ља и за шти ти жр та ва на си ља, на срп ском је зи ку и на је зи ци ма на-
ци о нал них ма њи на.

1.2.Активностиусмеренекадоносиоцимаодлука
1.2.1. Ор га ни зо ва ти, од но сно по др жа ти ор га ни зо ва ње јав них 

три би на, кон фе рен ци ја, пре да ва ња о про бле му на си ља над же на ма. 
1.3.Обезбеђивањеактивнеулогесредставајавногинформи

сања
1.3.1. Ор га ни зо ва ти обу ку но ви на ра и уред ни ка на те му род-

не рав но прав но сти и на си ља над же на ма.
1.3.2. Уна пре ди ти нор ма тив ни оквир за од го вор но из ве шта-

ва ње о на си љу над же на ма у по ро ди ци и парт нер ским од но си ма.
1.3.3. Под сти ца ти сред ства јав ног ин фор ми са ња да ре а ли зу-

ју те мат ске еми си је, при ло ге и стал не ме диј ске ак тив но сти ра ди 
пре вен ци је на си ља, те да ак тив но по др же ак ци је и кам па ње за по-
ди за ње ни воа све сти јав но сти о рас про стра ње но сти, узро ци ма и 
по сле ди ца ма на си ља над же на ма у по ро ди ци и у парт нер ским од-
но си ма. 

1.3.4. Раз мо три ти мо гућ ност за јав ни сер вис да из ве шта ва 
над ле жне ор га не о на чи ну про мо ви са ња род не рав но прав но сти.

1.3.5. Уве сти спе ци ја ли зо ва не про гра ме обу ке за но ви на ре/
ке, уред ни ке/це, за по сле не у сред стви ма јав ног ин фор ми са ња.

1.3.6. Под сти ца ти ре дов но го ди шње на гра ђи ва ње но ви на ра/
ки и сред ства јав ног ин фор ми са ња за по се бан до при нос у обла сти 
по ди за ња све сти јав но сти о не при хва тљи во сти род но за сно ва ног 
на си ља.

1.4.Променастереотипаосхватањуроднихулога
1.4.1. Раз ви ја ти про гра ме пре вен тив ног ра да са му шкар ци-

ма у ци љу пре и спи ти ва ња сте ре о тип ног схва та ња род них уло га. 
Пре вен тив ним про гра ми ма ра да са му шкар ци ма тре ба ра ди ти на 
уоча ва њу уло ге ко ју му шкар ци има ју у про ду жа ва њу на сил нич-
ких обра за ца по на ша ња, уз скре та ње па жње на чи ње ни цу да је 

на сил нич ко по на ша ње и при хва та ње на си ља по сле ди ца дру штве-
них и кул тур них кли шеа, де фи ни ци је му шко сти и сте ре о тип ног 
схва та ња род них уло га. Пре вен тив ним про гра ми ма ра да са же на-
ма на но во де фи ни са ти уло гу же не у дру штву и ра ди ти на схва та-
њу о „при хва та њу и тр пље њу” на си ља, ко ја су по сле ди ца род не 
со ци ја ли за ци је и кул тур них сте ре о ти па.

1.5.Радсадецомимладимауваспитнимиобразовнимуста
новама

1.5.1. Обра зов ни рад с де цом и мла ди ма, на свим ни во и ма 
обра зо ва ња и вас пи та ња, при ме ном са др жа ја ко ји се од но се на 
спре ча ва ње на си ља над же на ма, а ко је тре ба раз ви ја ти при ме ном 
раз ли чи тих на став них са др жа ја и ван на став них про гра ма чи ји су 
ци ље ви:

1) про мо ви са ње не на сил ног по на ша ња и про мо ви са ње ал тер-
на ти ва;

2) спро во ђе ње спе ци ја ли зо ва них про гра ма за мла де ко ји су 
би ли жр тве на си ља или ко ји су угро же ни на си љем; 

3) спро во ђе ње про гра ма у ко ји ма мла ди уче ству ју као ак ти-
ви сти и вр шњач ки еду ка то ри. 

По се бан део пре вен тив ног ра да с мла ди ма по себ но усред сре-
ди ти на пре и спи ти ва ње тра ди ци о нал ног схва та ња род них уло га и 
про мо ви са ти рав но прав ност по ло ва.

1.5.2. Уна пре ђи ва ње и ши ре ње са др жа ја сек су ал ног обра зо-
ва ња при ме ном на став них пла но ва и про гра ма за ста ри је основ це 
и сред њо школ це та ко да об је ди не и про гра ме о ин тим ним парт-
нер ским ре ла ци ја ма и о род ној рав но прав но сти.

1.5.3. Уво ђе ње про гра ма о људ ским пра ви ма, пра ви ма де це 
и род ној рав но прав но сти на све ни вое обра зов но-вас пит ног ра да, 
ши ре ње та квих про гра ма ко ји се при ме њу ју у на ста ви пред ме та 
гра ђан ског вас пи та ња, у на ста ви пред ме та устав и пра ва гра ђа на, 
као и про јект ним ван на став ним ак тив но сти ма у шко ла ма.

1.5.4. Ши ре ње ин фор ма ци ја из усво је них про то ко ла за за-
шти ту де це од зло ста вља ња и за не ма ри ва ња (ин фор ма ци ја ко је се 
од но се на по сту па ње си сте ма со ци јал не и здрав стве не за шти те у 
слу ча је ви ма на си ља у обра зов ним уста но ва ма, као и спе ци фич них 
ин фор ма ци ја о осо ба ма и ор га ни за ци ја ма ко је пру жа ју по моћ у 
слу ча је ви ма на си ља).

1.5.5. При пре ма уче ни ка (вр шњач ких еду ка то ра и ме ди ја то-
ра) за ре а ли за ци ју и раз вој пре вен тив них про гра ма за мла де ко ји-
ма се про мо ви ше кул ту ра не на си ља и у про грам ра да пе да го шког 
аси стен та у де лу ак тив но сти ко ји се од но си на са рад њу с ло кал-
ном са мо у пра вом и по ро ди ца ма де це и уче ни ка по себ но с ром-
ским за јед ни ца ма и по ро ди ца ма, увр сти ти спро во ђе ње пре вен тив-
них про гра ма у спре ча ва њу на си ља над же на ма у по ро ди ци.

1.6.Подстицањеактивнеулогејединицалокалнесамоуправе
1.6.1. Под сти ца ти уло гу ло кал не са мо у пра ве и ло кал них те ла 

за род ну рав но прав ност као ак тив них про мо те ра у бор би про тив 
на си ља над же на ма у по ро ди ци и у парт нер ским од но си ма.

1.6.2. Под сти ца ти из ра ду, про мо ци ју и спро во ђе ње ло кал них 
ак ци о них пла но ва за бор бу про тив на си ља над же на ма. 

1.6.3. Пре по ру чи ти ло кал ним са мо у пра ва ма да укљу че спе-
ци ја ли зо ва не услу ге за жр тве на си ља у ло кал не си сте ме услу га у 
обла сти со ци јал не за шти те, ко ји се фи нан си ра ју из бу џе та је ди ни-
ца ло кал не са мо у пра ве.

2. Уна пре ди ти ин сти ту ци о нал ни од го вор не по сред но по 
по чи ње ном на си љу са фо ку сом на по тре бе ли ца над ко јим је 
на си ље по чи ње но

Си стем за шти те жр та ва на си ља има дво стру ку уло гу. С јед не 
стра не мо ра по ка за ти спрем ност да се хит но ре а гу је не по сред но 
по што је на си ље по чи ње но, док с дру ге стра не мо ра има ти ка па-
ци тет ду го роч ног пла ни ра ња и де ло ва ња на спре ча ва њу на си ља и 
за шти ти жр та ва на си ља. Дру ги по себ ни циљ спа да у до мен се кун-
дар не пре вен ци је и пред ста вља вид по себ не ин тер вен ци је упу ће не 
циљ ној гру пи ли ца ко ја су под ло жна ви со ком ри зи ку из ло же но сти 
на си љу.

Ак тив но сти:
2.1.Обуказазапосленеунадлежниморганимаислужбама
2.1.1. Из ра ди ти про гра ме обу ке за над ле жне ор га не и слу жбе, 

као што су Слу жба за упра вља ње ка дро ви ма, Пра во суд на ака де-
ми ја, По ли циј ско-кри ми на ли стич ка ака де ми ја, цен три за со ци-
јал ни рад, уста но ве при мар ног и се кун дар ног ни воа здрав стве не 
за шти те итд. По ве ћа ти ни во све сти про фе си о на ла ца о на си љу у 
по ро ди ци, зна ња о ме ђу на род ним до ку мен ти ма и стан дар ди ма и 
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прин ци пи ма ра да у тој обла сти и си сте мат ски ра ди ти на пре ва зи-
ла же њу пред ра су да, за блу да и сте ре о тип них схва та ња. Обез бе ди ти 
стал но обра зо ва ње за по сле них, ка ко на основ ним сту ди ја ма, та ко 
и у то ку про фе си о нал ног уса вр ша ва ња, као и спро во ђе њем акре-
ди то ва них обра зов них про гра ма с ци љем уоча ва ња и раз у ме ва ња 
на си ља у по ро ди ци.

2.1.2. Обу ка за струч но уса вр ша ва ње и обра зо ва ње про фе си-
о на ла ца у обла сти вас пи та ња и обра зо ва ња и дру гих ре ле вант них 
си сте ма (со ци јал на за шти та, здрав ство, по ли ци ја, ту жи ла штво, 
пра во су ђе) акре ди то ва њем про гра ма и при ме ном по сто је ћих про-
гра ма. Струч но уса вр ша ва ње на став ни ка основ них и сред њих 
шко ла за здрав стве но-вас пит ни рад с мла ди ма на др жав ном и ло-
кал ном ни воу.

2.2.Оснаживањежена
2.2.1. Упо зна ва ње с пра ви ма. Осна жи ва ње же на тре ба да об-

у хва ти по ди за ње све сти да је на си ље на род ној осно ви не до пу-
сти во, да пред ста вља озби љан об лик кр ше ња људ ских пра ва и да 
по сто је ме ха ни зми по мо ћи. По ди за ње све сти ме ђу же на ма до би ја 
по се бан об лик пру жа ња по др шке и за шти те же на ма ко је при па-
да ју угро же ним ка те го ри ја ма, као што су же не на се лу, ле збеј ке, 
Ром ки ње, же не ни ског обра зо ва ња, же не са ин ва ли ди те том, же не 
ми гран ти или из бе гли це. Прав на пи сме ност пред ста вља по се бан 
об лик по мо ћи у ци љу обез бе ђи ва ња ин фор ма ци ја же на ма о за ко-
ни ма да би се уна пре ди ло њи хо во зна ње и раз у ме ва ње на чи на при-
сту па прав ном си сте му ра ди за шти те лич них пра ва.

2.2.2. Уве сти про гра ме еко ном ског осна жи ва ња же на у ци љу 
за по шља ва ња и са мо за по шља ва ња.

3. Спре ча ва ње по на вља ња на си ља
Ако не по сто ји си стем ско де ло ва ње про тив на си ља над же на-

ма у по ро ди ци и у парт нер ским од но си ма, ве ли ки број слу ча је ва 
на си ља се по на вља. Да би се си стем ски при сту пи ло бор би про тив 
на си ља, мо ра се све вре ме ра ди ти на спре ча ва њу на си ља а не са-
мо ка да се по ја ви. Тре ћи по се бан циљ за ла зи у до мен тер ци јар-
не пре вен ци је, а од но си се на ду го роч ну по др шку и по моћ на кон 
из ло же но сти на си љу, спро во ђе њем про гра ма осна жи ва ња жр та ва 
на си ља и ба ви се пре ва зи ла же њем тра у ме и сма њи ва њем ду го роч-
них не по вољ них по сле ди ца по жр тву на си ља. Ме ре ко је пред ви ђа 
тај по себ ни циљ упу ће не су с јед не стра не циљ ној гру пи осо ба 
ко је су пре тр пе ле на си ље, а с дру ге стра не пред ви ђа ју се и ме ре 
ко је се од но се и на по чи ни о це на си ља над же на ма у по ро ди ци и у 
парт нер ским од но си ма.

Ак тив но сти:
3.1. Редовно спроводити истраживања насиља, његових

узрокаипоследица
3.1.1. Ор га ни зо ва ње и спро во ђе ње ис тра жи ва ња о на си љу 

над же на ма у по ро ди ци и у парт нер ским од но си ма на ре пре зен-
та тив ним узор ци ма у др жа ви, уз по што ва ње етич ких стан дар да, 
с фо ку сом на пи та ња функ ци о ни са ња си сте ма со ци јал не, здрав-
стве не и прав не за шти те, ко ји ма се обез бе ђу је ин фор ми са ност јав-
но сти и до но си ла ца од лу ка о рас про стра ње но сти и ка рак те ри сти-
ка ма на си ља и ко ји ма се пру жа осно ва за утвр ђи ва ње, спро во ђе ње 
и оце ну ме ра за бор бу про тив на си ља над же на ма у по ро ди ци и у 
парт нер ским од но си ма. 

3.2.Утврдитипоказатељезапраћењенасиља
3.2.1. При пре ми ти у над ле жним ор га ни ма и слу жба ма по ка-

за те ље за пра ће ње на си ља.
3.3.Оснаживањежртаванасиља
3.3.1. Ус по ста ви ти ме ха ни зме ду го роч не по др шке же на ма ко-

је су пре тр пе ле на си ље.
3.3.2. Раз мо три ти мо гућ ност ус по ста вља ња ме ха ни за ма фи-

нан си ра ња про гра ма еко ном ског осна жи ва ња ко ји су на ме ње ни 
же на ма.

3.4.Радсапочиниоциманасиља
3.4.1. Обез бе ди ти усло ве за спро во ђе ње про гра ма ра да са по-

чи ни о ци ма у си сте му со ци јал не за шти те. Ови про гра ми ра да са 
по чи ни о ци ма не тре ба да бу ду ал тер на ти ва ка зна ма и ме ра ма без-
бед но сти ко је се из ри чу по чи ни о ци ма за из вр ше но де ло на си ља у 
по ро ди ци и за дру га кри вич на де ла ко ја пред ста вља ју на си ље над 
же на ма.

По треб но ус по ста ви ти по себ не про гра ме ра да са по чи ни о ци-
ма и у пр вој фа зи их те сти ра ти  кроз пи лот про јек те. Ти про гра ми 
тре ба да бу ду до ступ ни и ли ци ма ко ја су спрем на да се пре вен тив-
но и до бро вољ но при ја ве.

Прет по став ке на ко ји ма тре ба да по чи ва ју про гра ми ра да са 
му шкар ци ма  – по чи ни о ци ма на си ља: 

1) При мар ни циљ је обез бе ди ти без бед ност жр та ва на си ља и 
то је основ ни прин цип ра да и за во ди те ље про гра ма и за уче сни ке; 

2) Са рад ња са слу жба ма ко је пру жа ју по др шку же на ма и ин-
тер вент ним про гра ми ма; 

3) Те о риј ски при ступ тре ба да укљу чи род но раз у ме ва ње тог 
ви да на си ља и ис кљу чи ву од го вор ност по чи ни о ца де ла. Та ко ђе, 
по треб но је укљу чи ти сле де ће аспек те: род не те о ри је, де фи ни ци је 
на си ља и вр сте зло ста вља ња, по ре кло на си ља, те о ри је ин тер вен-
ци ја, од но сно про ме на; 

4) Фо кус на ва жне окол но сти за упо тре бу на си ља (со цио-кул-
тур ни, ре ла циј ски и ин ди ви ду ал ни фак то ри) и аспек те лич но сти 
(зна ње, емо ци је и по на ша ње). 

Ти про гра ми тре ба да укљу че кључ не прин ци пе и ко ра ке у 
ра ду са по чи ни о ци ма, као што су: 

1) По треб но је пре и спи та ти ри зи ке по жр тву на си ља; же на  – 
жр тва на си ља ни на ко ји на чин ни је оба ве зна да уче ству је у тим 
про гра ми ма; све вре ме се мо ра има ти у ви ду ње на без бед ност; 

2) Де ца ко ја жи ве у у по ро ди ци у ко јој има на си ља увек су 
не по сред не или по сред не жр тве на си ља и про гра ми за по чи ни о це 
мо ра ју укљу чи ти за шти ту де це; 

3) При сту пи и ста во ви у не по сред ном ра ду са по чи ни о ци ма 
ба зи ра ни су на уве ре њу да се они мо гу ме ња ти, да је ко ри шће ње 
на си ља из бор; 

4) Ис пи ти ва ње ри зи ка је је дан од кључ них фак то ра до но ше ња 
од лу ка о про гра ми ма; са рад ња са же на ма  – жр тва ма на си ља у про-
це ни осно ва но сти те вр сте трет ма на и про це ни ефе ка та је ну жна; 

5) Осо бље ко је спро во ди те про гра ме мо ра има ти од го ва ра ју-
ће ква ли фи ка ци је; 

6) Мо ра би ти оси гу ран ква ли тет про гра ма (акре ди та ци ја), на-
чи ни еви ден ти ра ња, до ку мен то ва ња, пра ће ња и про це не њи хо вих 
ефе ка та. 

Но си о ци ак тив но сти: 
Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Ми ни стар ство 

здра вља, Ми ни стар ство кул ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма ци о ног 
дру штва, Ми ни стар ство про све те и на у ке, Ми ни стар ство омла ди-
не и спор та, Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, Ми ни стар ство 
прав де, Ми ни стар ство еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја.

Са рад ни ци: 
На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, Пра во суд на ака де ми ја, 

сред ства јав ног ин фор ми са ња, но ви нар ска удру же ња, ор га ни је ди-
ни ца ло кал не са мо у пра ве, ор га ни за ци је ци вил ног дру штва. 

Рок: Кон ти ну и ра но.

Дру га стра те шка област: Нор ма тив ни оквир

Општициљ:Унапређивањенормативногоквиразазаштиту
женаоднасиља

Уна пре ђи ва ње нор ма тив ног окви ра за за шти ту же на од на-
си ља тре ба да до при не се де ло твор ном спре ча ва њу и су зби ја њу 
на си ља над же на ма у по ро ди ци и у парт нер ским од но си ма. Под 
уна пре ђи ва њем нор ма тив ног окви ра, у скал ду са овом стра те ги-
јом, као и за кључ ним ко мен та ри ма CE DAW Ко ми те та Ује ди ње них 
на ци ја на пр ви из ве штај Ре пу бли ке Ср би је, под ра зу ме ва се:

1) кон со ли до ва ње и ујед на ча ва ње ре ле вант них ре ше ња са др-
жа них у од го ва ра ју ћим за ко ни ма, у пр вом ре ду у Кри вич ном за ко-
ни ку и По ро дич ном за ко ну; 

2) из ме на и уво ђе ње но вих ре ше ња ко ји ма се омо гу ћа ва де-
ло твор но по сту па ње и са рад ња над ле жних ор га на и слу жби и 
обез бе ђу је де ло твор на за шти та жр та ва на си ља.

По себ ни ци ље ви: 
1. Кон со ли до ва ти и уна пре ди ти за ко но дав ство
По је ди не од ред бе за ко на ко је су ре ле вант не за спре ча ва ње 

на си ља над же на ма у по ро ди ци и у парт нер ским од но си ма ни су 
ме ђу соб но ускла ђе не, што ума њу је ква ли тет нор ма тив ног окви ра. 
Упра во има ју ћи у ви ду ту чи ње ни цу, Ко ми тет за уки да ње дис кри-
ми на ци је же на у сво јим За кључ ним ко мен та ри ма о спро во ђе њу 
Кон вен ци је CE DAW у Ре пу бли ци Ср би ји (2007) пре по ру чио је да 
др жа ва раз мо три ускла ђи ва ње ре ле вант них од ре да ба ко је се на-
ла зе у раз ли чи тим за ко ни ма  – да би се обез бе дио аде ква тан за ко-
но дав ни оквир за де ло твор но спре ча ва ње и су зби ја ње на си ља над 
же на ма у по ро ди ци и у парт нер ским од но си ма.
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Ак тив но сти:
1.1. Консолидовати релевантне одредбе кривичног и поро

дичногзаконодавства
1.1.1. Из ме на ма ма те ри јал ног и про це сног кри вич ног за ко-

но дав ства уна пре ди ти си стем кри вич но прав не за шти те од на си ља 
над же на ма у по ро ди ци и у парт нер ским од но си ма. 

Ра ди ти на ускла ђи ва њу с ре ле вант ним ме ђу на род ним до ку-
мен ти ма и за кон ским ре ше њи ма ко ја се од но се на кри вич но го ње-
ње по чи ни ла ца на си ља у емо тив ној и сек су ал ној ве зи, де фи ни са ти 
си ло ва ње и кри вич но го ње ње си ло ва ња у бра ку и сек су ал не рад-
ње над не моћ ним ли цем или осо бом са ин ва ли ди те том. По треб но 
је кон ти ну и ра но пра ти ти ка зне ну по ли ти ку и од ба че не кри вич не 
при ја ве чи ме би се обез бе ди ла ана ли за и пра ће ње ста ња у овој 
обла сти. По треб но је раз мо три ти мо гућ ност и ефек те про ши ре ња 
ме ре без бед но сти за бра не при бли жа ва ња и ко му ни ка ци је са жр-
твом на си ља за бра ном про га ња ња и уз не ми ра ва ња јер је у са вре-
ме ним усло ви ма мо гу ће про га ња ње и уз не ми ра ва ње без при бли-
жа ва ња жр тви на си ља или без ко му ни ка ци је са њом.

1.1.2. У кри вич но про це сном за ко но дав ству по треб но је из-
вр ши ти од ре ђе не из ме не ко ји ма би се обез бе ди ла за шти та жр та ва 
на си ља од се кун дар не вик ти ма зи ци је и до дат не тра у ма ти за ци је. С 
тим у ве зи, по треб но је раз мо три ти мо гућ ност про пи си ва ња по-
себ них пра ви ла за са слу ша ње по себ но осе тљи вих оште ће них и 
све до ка и сл.; мо гућ ност за бра не су о ча ва ња жр та ва сек су ал ног 
и род но за сно ва ног на си ља са окри вље ним; мо гућ ност аудио и 
ви део све до че ња жр тве на си ља, ко ји би се ко ри стио у то ку кри-
вич ног по ступ ка, или омо гу ћи ти да жр тва на си ља свој ис каз да је 
пу тем ви део кон фе рен ци је; да, по ред струч ња ка, уз жр тве на си ља 
бу де и осо ба од по ве ре ња (срод ник, при ја тељ, пред став ник ор га-
ни за ци је ци вил ног дру штва) ко ју она иза бе ре, а ко ја би пру жа ла 
ди рект ну по др шку жр тви на си ља. По треб но је ра ди ти на раз во ју 
слу жби за све до ке при су до ви ма и обез бе ђи ва њу про сто ра у ко ји-
ма би жр тве на си ља мо гле да са че ка ју су ђе ње. Нео п ход но је пре-
и спи та ти пра ви ла о за ста ре ло сти кри вич ног го ње ња за сек су ал не 
де лик те по чи ње не пре ма ма ло лет ни ци ма; раз мо три ти мо гућ ност 
да се осу ђу ју ћом пре су дом у кри вич ном по ступ ку у слу ча ју сек-
су ал ног, по ро дич ног и дру гих об ли ка на си ља од лу чи о на док на ди 
ште те жр тви на си ља да би се спре чи ла до дат на вик ти ми за ци ја жр-
тве на си ља; мо гућ ност да суд од ре ди елек трон ски над зор по врат-
ни ка у од ре ђе ном пе ри о ду итд. 

1.1.3. У по ро дич ном за ко но дав ству по треб но је пре и спи та ти:
1) ро ко ве за од ре ђи ва ње при вре ме них ме ра за шти те од на си-

ља у по ро ди ци у слу ча ју акут ног на си ља ка да је те ле сни, од но сно 
пси хич ки ин те гри тет жр тве на си ља угро жен у ме ри да до во ди у 
пи та ње њен жи вот или здра вље; 

2) ак тив ну ле ги ти ма ци ју за по кре та ње по ступ ка; 
3) мо гућ ност да сам суд по кре ће од ре ђе не суд ске по ступ ке по 

слу жбе ној ду жно сти; 
4) уво ђе ње но вих ме ра за шти те од на си ља у по ро ди ци, као 

што су оба ве зно ле че ња од ал ко хо ли зма и дру гих бо ле сти за ви сно-
сти и оба ве зно пси хо ло шко са ве то ва ње или трет ман из вр ши о ца 
на си ља, укљу чу ју ћи и ме ру ко ја би би ла усме ре на на фи нан сиј ску 
по моћ жр тви на си ља. 

Но си о ци ак тив но сти: 
Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Ми ни стар ство 

прав де, Ми ни стар ство уну тра шњих по сло ва, Ми ни стар ство здра-
вља, Ми ни стар ство про све те и на у ке.

Рок: крај 2012. го ди не.

Тре ћа стра те шка област: Мул ти сек тор ска са рад ња  
и по ди за ње ка па ци те та ор га на и спе ци ја ли зо ва них слу жби

Општициљ:Унапређивањемултисекторскесарадњеиподизање
капацитетаорганаислужби

Ра ди ус по ста вља ња ефи ка сног си сте ма за шти те же на жр та ва 
на си ља нео п ход но је ус по ста ви ти кон ти ну и ра ну мул ти сек тор ску 
са рад њу из ме ђу но си ла ца си сте ма за шти те. То под ра зу ме ва са рад-
њу из ме ђу цен та ра за со ци јал ни рад, по ли ци је, ту жи ла штва, су до-
ва и здрав стве них уста но ва, ко ји ма се мо ра ју обез бе ди ти од го ва ра-
ју ћи усло ви за рад. 

По треб но је укљу чи ти ор га ни за ци је ци вил ног дру штва у си-
стем за шти те, у скла ду с За ко ном о со ци јал ној за шти ти.

По себ ни ци ље ви:
1. Ус по ста ви ти ме ха ни зме ко ор ди на ци је за шти те жр та ва 

на си ља и укљу чи ти у ко ор ди на ци о не ме ха ни зме ор га ни за ци је 
ци вил ног дру штва

Ак тив но сти:
1.1. Усво ји ти Општипротоколопоступањуисарадњиуста

нова,органаиорганизацијауситуацијама насиљанадженама
упородицииупартнерскимодносима, по ла зе ћи од над ле жно сти 
де фи ни са них за ко ни ма, и то:

1) по ли ци је;
2) цен тра за со ци јал ни рад;
3) јав ног ту жи ла штва;
4) здрав стве них уста но ва;
5) обра зов них уста но ва;
6) ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва;
7) су до ва оп ште и по себ не над ле жно сти.
Оп шти про то кол тре ба да це ло ви то и све о бу хват но оси гу ра 

то да сва ки ор ган и сва ка уста но ва по сту па у скла ду са сво јим за-
кон ским овла шће њи ма и оба ве за ма, де ло твор но и це ло ви то да би 
се ду го роч но и одр жи во за шти ти ла же на ко ја је жр тва парт нер ског 
на си ља, од но сно на си ља у по ро ди ци и обез бе ди ли усло ви за из ри-
ца ње од го ва ра ју ће санк ци је на сил ни ку, од но сно дру гих ме ра ко је 
би тре ба ло да по мог ну про ме ном вред но сних ста во ва и по врат ком 
на сил ни ка дру штве но при хва тљи вом по на ша њу. 

1.2. Из ра ди ти и до не ти по себ не про то ко ле о по сту па њу у 
слу ча је ви ма на си ља над же на ма за сва ки ре сор ко ји има над ле-
жно сти у обла сти за шти те жр та ва на си ља и су зби ја ња на си ља у 
по ро ди ци 

Ра ди оства ри ва ња ефи ка сне ме ђу сек тор ске са рад ње по треб-
но је да ми ни стар ства у чи јем су де ло кру гу по сло ви су зби ја ња и 
за шти те од на си ља: 

1) по себ ним про то ко ли ма де таљ ни је раз ра де ин тер не по ступ-
ке уну тар сва ког по је ди ног си сте ма у скла ду са основ ним прин ци-
пи ма и ци ље ви ма Оп штег про то ко ла;

2) у окви ру сво је над ле жно сти пре по ру че уста но ва ма и дру-
гим ор га ни за ци ја ма да де таљ ни је раз ра де соп стве но по сту па ње 
ра ди бо ље за шти те од на си ља;

3) под сти чу си стем ско об у ча ва ње за по сле них за при ме ну 
про то ко ла;

4) под сти чу скла па ње спо ра зу ма о са рад њи на ло кал ном ни-
воу из ме ђу уста но ва и дру гих ор га ни за ци ја чи ја је са рад ња нео-
п ход на за ефи ка сно оства ри ва ње и спро во ђе ње за шти те жр та ва 
на си ља.

1.3. Под сти ца ти уво ђе ње прак се кон ти ну и ра не ко ор ди на ци је 
над ле жних ор га на и слу жби на ни воу ло кал не са мо у пра ве за спре-
ча ва ње на си ља над же на ма

1.3.1. По др жа ти ус по ста вља ње мре жа свих над ле жних ор га-
на и слу жби за спре ча ва ње на си ља над же на ма и ор га ни за ци ја ци-
вил ног дру штва на ни воу ло кал не са мо у пра ве. 

1.3.2. По др жа ти из ра ду про гра ма пре вен тив ног и ре пре сив-
ног де ло ва ња про тив на си ља над же на ма и утвр ди ти кон крет не за-
дат ке и об ли ке са рад ње.

1.3.3. Уна пре ђи ва ти ме ха ни зме за ко ор ди на ци ју и кон сул та-
ци је са сек то ром ци вил ног дру штва, по себ но са удру же њи ма ко ја 
пру жа ју услу ге за шти те же на ма жр тва ма на си ља у по ро ди ци и у 
парт нер ским од но си ма. Спе ци ја ли зо ва не ор га ни за ци је, по себ-
но оне ко је до би ју ли цен цу за пру жа ње услу га, тре ба да бу ду део 
ко ор ди на ци је на ни воу ло кал не са мо у пра ве. У том сми слу тре ба 
ор га ни зо ва ти ре дов не кон сул та тив не са стан ке с пред став ни ца ма/
ци ма удру же ња ко ја пру жа ју услу ге жр тва ма на си ља и раз ви ти ја-
сне и јав не про це ду ре ко је ре гу ли шу са рад њу, на до ве зу ју ћи се на 
по сто је ће ме ха ни зме, као што је Фо рум за ди ја лог са ор га ни за ци-
ја ма ци вил ног дру штва.

2. Раз мо три ти и пред ло жи ти уво ђе ње је дин стве ног софт
вер ског си сте ма за еви ден ци ју слу ча је ва на си ља над же на ма с 
ци љем обез бе ђи ва ња по да та ка о то ме: 

1) ко ли ко је при ја вље них ин ци де на та на си ља и ко јим слу жба-
ма (ова ба за би се од но си ла на слу ча је ве на си ља при ја вље не над-
ле жним слу жба ма, те сход но то ме, не ће пру жи ти по дат ке о пре ва-
лен ци ји на си ља у по ро ди ци у оп штој по пу ла ци ји, до ко јих се мо же 
до ћи пе ри о дич ним ис тра жи ва њи ма, нпр. на сва ких пет го ди на); 

2) ка кве су ка рак те ри сти ке ак те ра и до га ђа ја; 
3) ка кве су ка рак те ри сти ке по сту па ка слу жби (пред у зе те рад-

ње, ме ре и услу ге).
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Та ба за по да та ка тре ба да пра ти: 
1) опе ра тив ну ефи ка сност слу жбе  – при ку пље не ин фор ма ци-

је омо гу ћа ва ју пра ће ње ефи ка сно сти и де ло твор но сти пред у зе тих 
ин тер вен ци ја/е од стра не по је ди нач них слу жби; 

2) пра ће ње и над зор по сту па ка у ве зи са сва ким при ја вље ним 
слу ча јем на си ља у по ро дич ном кон тек сту, што тре ба да укљу чи 
мо гућ ност да се: 

а) слу чај, од но сно жр тва на си ља пра те од по чет ка до кра ја 
про це са; 

б) ко ор ди ни ше ток ин фор ма ци ја из ме ђу слу жби ко ји ма се 
обра ћа, од но сно ко је по сту па ју; 

ц) над гле да да ли за по сле ни при ме њу ју по ступ ке и про це-
ду ре га ран то ва не за ко ном или под за кон ским ак ти ма (про то ко ли о 
по сту па њу и про то ко ли о ме ђу сек тор ској са рад њи); 

3) на чин на ко ји се из ра ђу ју по ли ти ке у обла сти пре вен ци је и 
за шти те же на од на си ља, као и на чин пра ће ња ефе ка та усво је них 
по ли ти ка и ме ра. 

Ре ги стро ва ње слу ча ја на си ља у по ро ди ци на овај на чин оне-
мо гу ћа ва „бро ја ње ви ше пу та истих слу ча је ва”, што до при но си 
утвр ђи ва њу тач ног по да тка о бро ју при ја вље них слу ча је ва за утвр-
ђе ни пе ри од (без об зи ра где је при ја ва или иден ти фи ка ци ја на пра-
вље на). Та ко ђе, еви ден ци ја омо гу ћа ва до би ја ње по да тка о то ме ко-
јим се (све) слу жба ма ли це ко је је из ло же но на си љу обра ћа ло (у 
ком пе ри о ду), ка кав је од нос из ме ђу бро ја при ја ва и вр сте ин тер-
вен ци ја (по себ но из до ме на по ли циј ско-пра во суд них ин тер вен ци-
ја), као и да ли је слу чај ак ту е лан (и у ком аспек ту) или је окон чан.

Укљу че не слу жбе: еви ден ци ја укљу чу је по дат ке ко ји би се 
при ку пља ли и бе ле жи ли у по ли ци ји, ту жи ла штву, су до ви ма (пре-
кр шај ни, кри вич ни, пар нич ни), цен три ма за со ци јал ни рад, здрав-
стве ним уста но ва ма (без спе ци фи ка ци је вр сте) и спе ци ја ли зо ва-
ним слу жба ма за по др шку жр тва ма на си ља (без спе ци фи ка ци је 
вр сте).

Ак тив но сти:
1.2.1. Те сти ра ње пред ло га и ди ску си ја о ре ше њи ма (нај ма ње 

шест оп шти на у Ре пу бли ци Ср би ји у пр вој го ди ни спро во ђе ња). 
1.2.2. Из ра да софт ве ра за елек трон ски унос и об ра ду по да-

та ка.
1.2.3. Ускла ђи ва ње кон цеп ту ал них ре ше ња са За ко ном о за-

шти ти по да та ка о лич но сти, раз ма тра ње мо гућ но сти за про пи си-
ва ње за јед нич ке и по је ди нач них еви ден ци ја.

1.2.4. Из ра да упут ства о то ку ин фор ма ци ја са гла сно бу ду ћим 
про то ко ли ма о по сту па њу слу жби и про то ко лу о ме ђу сек тор ској 
са рад њи.

1.2.5. Обу ка про фе си о на ла ца ко ји ће при ме њи ва ти елек трон-
ску еви ден ци ју о слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци.

3. Уве сти про гра ме обу ке о на си љу над же на ма у по ро
ди ци  и у парт нер ским од но си ма у пла но ве и про гра ме обу ка 
струч ног уса вр ша ва ња за ди рект не пру жа о це услу га жр тва ма 
на си ља

Уво ђе ње но вих про гра ма струч ног уса вр ша ва ња за про фе си-
о нал це/ке ко ји/е пру жа ју услу ге жр тва ма на си ља под ра зу ме ва спе-
ци ја ли зо ва не кур се ве о на си љу над же на ма у по ро ди ци и у парт-
нер ским од но си ма са са др жа ји ма као што су спро во ђе ње Оп штег 
про то ко ла о по сту па њу и са рад њи уста но ва, ор га на и ор га ни за ци ја 
у си ту а ци ја ма на си ља над же на ма у по ро ди ци и у парт нер ским од-
но си ма, спро во ђе ње по себ них про то ко ла, ко ри шће ње и уна пре ђи-
ва ње си сте ма за еви ден ци ју слу ча је ва на си ља у по ро ди ци итд. По-
ме ну ти про гра ми про ла зе про це ду ре акре ди та ци је, а по ла зни ци, 
од но сно за по сле ни до би ја ју зна ња и ве шти не из иза бра них обла-
сти, али и мо гућ ност до би ја ња бо до ва ко ји слу же за ли цен ци ра ње 
за по сле них у над ле жним слу жба ма.

Ак тив но сти:
1.3.1. Ини ци ра ти раз вој ме ха ни за ма за акре ди та ци ју про гра-

ма обу ке и стал ног струч ног уса вр ша ва ња из обла сти на си ља над 
же на ма у по ро ди ци и у парт нер ским од но си ма у свим ре ле вант-
ним си сте ми ма. 

1.3.2. Ини ци ра ти и фи нан сиј ски по др жа ти уса вр ша ва ње 
струч ња ка у цен три ма за со ци јал ни рад, по ли ци ји, ту жи ла штву, 
су до ви ма, здрав стве ним и обра зов ним уста но ва ма, ло кал ним са-
мо у пра ва ма, као и у удру же њи ма ко ја се ба ве про бле ма ти ком на-
си ља над же на ма. Обра зо ва ње ба зи ра ти на при сту пи ма и прин-
ци пи ма са др жа ним у ме ђу на род ним до ку мен ти ма, на на уч ним и 
струч ним са зна њи ма и ис ку стви ма, као и на обу ци за кон крет не 
по ступ ке и про це ду ре (Оп шти про то кол и по себ ни про то ко ли).

1.3.3. Ус по ста ви ти ре ги стре струч ња ка ко ји су за вр ши ли обу-
ке из обла сти за шти те од на си ља у по ро ди ци и дру гих об ли ка род-
но за сно ва ног на си ља.

Но си о ци ак тив но сти: 
Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Ми ни стар ство 

здра вља, Ми ни стар ство про све те и на у ке, Ми ни стар ство уну тра-
шњих по сло ва, Ми ни стар ство прав де.

Са рад ни ци:
Ор га ни је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ор га ни за ци је ци вил-

ног дру штва.
Рок: крај 2015. го ди не.

Че твр та стра те шка област: Си стем ме ра за шти те и по др шке 
жр тва ма 

Општициљ:Унапређивањесистемамеразаштитеиподршке
жртваманасиља

По себ ни ци ље ви:
1. Уна пре ди ти ме ре за шти те жр та ва по ро дич ног на си ља
Ак тив но сти:
1.1. Успоставити сарадњу и координацију служби у које

обезбеђују:
1) све о бу хват ну за шти ту ко ја пред ви ђа ускла ђе ност свих 

нео п ход них ин тер вен ци ја, ме ра и услу га; 
2) спе ци фич ну за шти ту ко ја пред ви ђа од го ва ра ју ће ме ре и услу-

ге за жр тву на си ља и дру ге чла но ве по ро ди це по го ђе не на си љем;
3) де ло твор ну за шти ту ко ја пред ви ђа ин тер вен ци је, ме ре и 

услу ге ко је за у ста вља ју ак ту ел но и спре ча ва ју бу ду ћа де ла на си ља; 
4) ефи ка сну за шти ту ко ја пред ви ђа ин тер вен ци је, ме ре и 

услу ге пру же не у крат ком ро ку да би се спре чи ла се кун дар на вик-
ти ми за ци ја и ду го роч на ште та за жр тву на си ља.

1.2. Обезбедити интерсекторски и интердисциплинарни
приступ

1.2.1.  Обез бе ди ти ин тер сек тор ски и ин тер ди сци пли нар ни 
при ступ та ко што ће се раз ви ја ти по сто је ће ин те гри са не услу ге за 
жр тве на си ља и на осно ву до брих прак си уве сти но ве услу ге за 
жр тве на си ља.

1.2.2. Обез бе ди ти ис пи ти ва ње ри зи ка од на си ља уз све ак тив-
но сти пла ни ра ња и пред у зи ма ња ин тер вен ци ја, ме ра и услу га.

1.2.3. Ра ди ти на уна пре ђи ва њу спе ци ја ли зо ва них ти мо ва у 
по ли ци ји и ту жи ла штву, са ста вље них од по себ но обра зо ва них и 
струч но оспо со бље них про фе си о на ла ца за рад са жр тва ма на си ља.

1.2.4. На осно ву до брих прак си раз ви ти мо бил не ти мо ве са-
чи ње не од осо ба за по сле них у цен тру за со ци јал ни рад, по ли ци ји 
и здрав стве ној уста но ви ко ји вр ше хит ну ин тер вен ци ју на при ја ву 
на си ља.

1.2.5. Обез бе ди ти и ства ра ти усло ве да у по ли циј ској па тро ли 
ко ја ин тер ве ни ше у слу ча је ви ма на си ља над же на ма бу де за сту-
пље на же на по ли ца јац.

1.2.6. Ини ци ра ти стан дар ди за ци ју ра да си гур них ку ћа у Ре-
пу бли ци Ср би ји у скла ду с про це ном по треб них ка па ци те та.

1.2.7. Оси гу ра ти рад си гур них ку ћа у са рад њи са свим ре ле-
вант ним чи ни о ци ма  – умре жа ва ње со ци јал них ак те ра.

1.2.8. Од ре ди ти и ор га ни зо ва ти је дин стве ни те ле фон ски број 
за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је на ко ји би се при ја вљи ва ли слу-
ча је ви на си ља и усме ра ва ле жр тве на си ља на слу жбе по мо ћи у ло-
кал ној са мо у пра ви.

2. Уна пре ди ти ме ре по др шке же на ма жр тва ма по ро дич
ног на си ља

Ак тив но сти:
2.1.1. Уна пре ди ти ме ре пси хо ло шке и со ци јал не услу ге, услу-

ге лич не по мо ћи за же не са ин ва ли ди те том и дру ге струч не по мо-
ћи и по др шке жр тва ма на си ља док тра је кри вич ни по сту пак. 

2.1.2. Обез бе ди ти стан дар ди зо ва ну здрав стве ну за шти ту же-
на ма ко је су из ло же не на си љу у по ро ди ци и у парт нер ским од но-
си ма.

2.1.3. Утвр ди ти, усво ји ти и при ме њи ва ти ме ре афир ма тив не 
ак ци је за под сти ца ње за по шља ва ња и са мо за по шља ва ња же на ко је 
су пре тр пе ле на си ље. 

2.1.4. Раз мо три ти мо гућ ност ус по ста вља ња фи нан си ра ња и 
еко ном ског осна жи ва ња же на  – жр та ва на си ља у по ро ди ци при ло-
кал ним са мо у пра ва ма.
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2.1.5. Раз мо три ти мо гућ ност ус по ста вља ња цен трал не ба зе 
по да та ка о услу га ма за жр тве на си ља ко ја тре ба да омо гу ћи ла ко 
до ла же ње до по да та ка о рас по ло жи вим услу га ма на ло кал ном и 
ре ги о нал ном ни воу.

Но си о ци ак тив но сти: 
Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Ми ни стар ство 

здра вља, Ми ни стар ство про све те и на у ке, Ми ни стар ство уну тра-
шњих по сло ва, Ми ни стар ство прав де.

Са рад ни ци:
Ор га ни је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ор га ни за ци је ци вил-

ног дру штва.
Рок: крај 2015. го ди не.

7. За вр шни део

Ову стра те ги ју об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 56-2461/2011
У Бе о гра ду, 1. апри ла 2011. го ди не

Вла да
Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

911
На осно ву тач ке 2. став 3. Од лу ке о про гла ше њу 2011. го-

ди ном „До си теј  – го ди на зна ња” („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
25/11) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Вла да до но си 
Р Е  Ш Е  Њ Е

о име но ва њу пред сед ни ка и чла но ва По ча сног од бо ра  
за обе ле жа ва ње го ди не „До си теј – го ди на зна ња”

I
У По ча сни од бор за обе ле жа ва ње го ди не „До си теј  – го ди на 

зна ња” име ну ју се:
1) за пред сед ни ка:
 – Бо рис Та дић, пред сед ник Ре пу бли ке;
2) за чла но ве:
(1) др Мир ко Цвет ко вић, пред сед ник Вла де и ми ни стар фи-

нан си ја,
(2) проф. др Жар ко Об ра до вић, ми ни стар про све те и на у ке,
(3) Пре драг Мар ко вић, ми ни стар кул ту ре, ин фор ми са ња и 

ин фор ма ци о ног дру штва,
(4) мр Ср ђан Срећ ко вић, ми ни стар ве ра и ди ја спо ре,
(5) Дра ган Ђи лас, гра до на чел ник Гра да Бе о гра да,
(6) ака де мик Ни ко ла Хај дин, пред сед ник Срп ске ака де ми је 

на у ка и умет но сти,
(7) Ње го ва Све тост Па три јарх срп ски Го спо дин Ири неј,
(8) ака де мик Че до мир По пов, пред сед ник Ма ти це Срп ске,
(9) проф. др Бран ко Ко ва че вић, рек тор Уни вер зи те та у Бе о-

гра ду,
(10) проф. др Ми ро слав Ве ско вић, рек тор Уни вер зи те та у 

Но вом Са ду,
(11) проф. др Ми ро љуб Гро зда но вић, рек тор Уни вер зи те та у 

Ни шу,
(12) проф. др Сло бо дан Ар се ни је вић, рек тор Уни вер зи те та у 

Кра гу јев цу,
(13) проф. др Здрав ко Ви то ше вић, рек тор Уни вер зи те та у 

При шти ни,
(14) Мир ја на Дра гаш, управ ник За ду жби не „До си теј Об ра-

довић”.
II

Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке  
Ср би је”.

24 број 119-2902/2011
У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не

Вла да
Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

912
На осно ву чла на 30. став 3. За ко на о др жав ној упра ви („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), чла на 179. став 1. 
За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
79/05, 81/05  – ис прав ка, 83/05  – ис прав ка, 64/07, 67/07  – ис прав ка, 
116/08 и 104/09) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11), 

Вла да до но си
Р Е  Ш Е  Њ Е

о раз ре ше њу ди рек то ра Упра ве за ве те ри ну  
у Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства  

и во до при вре де

I
Раз ре ша ва се Зо ран Ми ћо вић ду жно сти ди рек то ра Упра ве за 

ве те ри ну у Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре-
де, због по ста вље ња на по ло жај ди рек то ра Упра ве за ве те ри ну у Ми-
ни стар ству по љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке  

Ср би је”.
24 број 119-2817/2011

У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не
Вла да

Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

913
На осно ву чла на 33. и чла на 34. став 1. За ко на о др жав ним 

слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 81/05  – ис прав-
ка, 83/05  – ис прав ка, 64/07, 67/07  – ис прав ка, 116/08 и 104/09) и 
чла на 30. став 3. За ко на о др жав ној упра ви („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10),

Вла да до но си
Р Е  Ш Е  Њ Е

о по ста вље њу на по ло жај ди рек то ра Упра ве  
за ве те ри ну у Ми ни стар ству по љо при вре де, тр го ви не, 

шу мар ства и во до при вре де 

I
По ста вља се Зо ран Ми ћо вић на по ло жај ди рек то ра Упра ве за 

ве те ри ну у Ми ни стар ству по љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и 
во до при вре де, на пет го ди на.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке  

Ср би је”.
24 број 119-2820/2011

У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не
Вла да

Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

914
На осно ву чла на 30. став 3. За ко на о др жав ној упра ви („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), чла на 179. став 1. 
За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
79/05, 81/05  – ис прав ка, 83/05  – ис прав ка, 64/07, 67/07  – ис прав ка, 
116/08 и 104/09) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11), 

Вла да до но си
Р Е  Ш Е  Њ Е

о раз ре ше њу ди рек то ра Ре пу блич ке ди рек ци је  
за во де у Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства  

и во до при вре де

I
Раз ре ша ва се Алек сан дар Про да но вић ду жно сти ди рек то-

ра Ре пу блич ке ди рек ци је за во де у Ми ни стар ству по љо при вре де, 
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шу мар ства и во до при вре де, због по ста вље ња на по ло жај ди рек то-
ра Ре пу блич ке ди рек ци је за во де у Ми ни стар ству по љо при вре де, 
тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке  

Ср би је”.
24 број 119-2814/2011

У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не
Вла да

Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

915
На осно ву чла на 33. и чла на 34. став 1. За ко на о др жав ним 

слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 81/05  – ис прав-
ка, 83/05  – ис прав ка, 64/07, 67/07  – ис прав ка, 116/08 и 104/09) и 
чла на 30. став 3. За ко на о др жав ној упра ви („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 79/05, 101/07 и 95/10),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о по ста вље њу на по ло жај ди рек то ра Ре пу блич ке  
ди рек ци је за во де у Ми ни стар ству по љо при вре де,  

тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де 

I
По ста вља се Алек сан дар Про да но вић на по ло жај ди рек то ра 

Ре пу блич ке ди рек ци је за во де у Ми ни стар ству по љо при вре де, тр-
го ви не, шу мар ства и во до при вре де, на пет го ди на.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке  

Ср би је”.
24 број 119-2815/2011

У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не
Вла да

Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

916
На осно ву чла на 3а став 1. Уред бе о осни ва њу Слу жбе Ко ор-

ди на ци о ног те ла Вла де Ре пу бли ке Ср би је за оп шти не Пре ше во, Бу-
ја но вац и Ме две ђа („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 61/06  – пре чи шћен 
текст, 3/08 и 36/10) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о по ста вље њу за ме ни ка ди рек то ра Слу жбе  
Ко ор ди на ци о ног те ла Вла де Ре пу бли ке Ср би је  

за оп шти не Пре ше во, Бу ја но вац и Ме две ђа

I
По ста вља се Је ле на Чо лић за за ме ни ка ди рек то ра Слу жбе Ко-

ор ди на ци о ног те ла Вла де Ре пу бли ке Ср би је за оп шти не Пре ше во, 
Бу ја но вац и Ме две ђа.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке  

Ср би је”.
24 број 119-2857/2011

У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не
Вла да

Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

917
На осно ву чла на 24. став 4. За ко на о ре ги о нал ном раз во ју 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 51/09 и 30/10) и чла на 43. став 2. За-
ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 
101/07, 65/08 и 16/11),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о раз ре ше њу пред сед ни ка и чла но ва На ци о нал ног  
са ве та за ре ги о нал ни раз вој

I
Раз ре ша ва ју се ду жно сти у На ци о нал ном са ве ту за ре ги о нал-

ни раз вој:
1. Мла ђан Дин кић, пред сед ник;
2. Бо жи дар Ђе лић, члан;
3. Ди а на Дра гу ти но вић, члан;
4. Ве ри ца Калaновић, члан;
5. Оли вер Ду лић, члан;
6. Ми лу тин Мр ко њић, члан;
7. Ми лан Мар ко вић, члан.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке  

Ср би је”.
24 број 119-2765/2011

У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не
Вла да

Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

918
На осно ву чла на 24. став 4. За ко на о ре ги о нал ном раз во ју 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 51/09 и 30/10) и чла на 43. став 2. За-
ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 
101/07, 65/08 и 16/11),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о име но ва њу пред сед ни ка и чла но ва На ци о нал ног  
са ве та за ре ги о нал ни раз вој

I
У На ци о нал ни са вет за ре ги о нал ни раз вој име ну ју се:
1) за пред сед ни ка:
 – Не бој ша Ћи рић, ми ни стар еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја;
2) за чла но ве:
(1) Мир ко Цвет ко вић, пред сед ник Вла де и ми ни стар фи нан-

си ја,
(2) Ве ри ца Калaновић, пот пред сед ник Вла де,
(3) Бо жи дар Ђе лић, пот пред сед ник Вла де и На ци о нал ни 

ИПА Ко ор ди на тор,
(4) Оли вер Ду лић, ми ни стар жи вот не сре ди не, ру дар ства и 

про стор ног пла ни ра ња,
(5) Ми лу тин Мр ко њић, ми ни стар за ин фра струк ту ру и енер-

ге ти ку,
(6) Ми лан Мар ко вић, ми ни стар за људ ска и ма њин ска пра ва, 

др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке  

Ср би је”.
24 број 119-2766/2011

У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не
Вла да

Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.
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919
На осно ву чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла-

сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11), 
Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о име но ва њу на ци о нал ног ко ор ди на то ра и чла но ва  
над зор ног од бо ра за Про је кат за спре ча ва ње пра ња  

нов ца и фи нан си ра ња те ро ри зма

I
За на ци о нал ног ко ор ди на то ра у Про јек ту за спре ча ва ње пра-

ња нов ца и фи нан си ра ња те ро ри зма име ну је се Ми ло ван Ми ло ва-
но вић, на чел ник Оде ље ња за ме ђу на род ну са рад њу, прав не и ма те-
ри јал но-фи нан сиј ске по сло ве у Упра ви за спре ча ва ње пра ња нов ца.

II
За чла но ве над зор ног од бо ра за Про је кат за спре ча ва ње пра-

ња нов ца и фи нан си ра ња те ро ри зма име ну ју се:
1) Алек сан дар Ву ји чић, ди рек тор Упра ве за спре ча ва ње пра-

ња нов ца,
2) Не вен ка Ва жић, су ди ја Вр хов ног ка са ци о ног су да,
3) Ми лан Бој ко вић, за ме ник Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца,
4) Сил ви ја Ду ван чић Гу ја ни чић, ди рек тор Оде ље ња за кон тро-

лу плат ног про ме та и ме њач ких по сло ва у На род ној бан ци Ср би је,
5) Јо ва на Гру јић, са вет ник у Ми ни стар ству прав де,
6) Ср ђан Бо ро зан, глав ни по ли циј ски ин спек тор у Упра ви 

кри ми на ли стич ке по ли ци је, Слу жби за бор бу про тив ор га ни зо ва-
ног кри ми на ла, Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва.

III
На ци о нал ни ко ор ди на тор пред се да ва ра дом над зор ног од бо ра.

IV
На ци о нал ни ко ор ди на тор уче ству је у при пре ми пла на ак тив-

но сти, над зи ре при ме ну ак тив но сти и ко ор ди ни ра рад дру гих ор-
га на за уче шће у ре а ли за ци ји ак тив но сти у скла ду са Про јек том за 
спре ча ва ње пра ња нов ца и фи нан си ра ња те ро ри зма.

V
Над зор ни од бор пра ти при ме ну Про јек та за спре ча ва ње пра-

ња нов ца и фи нан си ра ња те ро ри зма, одо бра ва пла но ве ак тив но сти 
и из ве шта је о на прет ку, одо бра ва по чет ни и за вр шни из ве штај и 
одо бра ва из ме не у пла но ви ма ак тив но сти.

VI
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке  

Ср би је”.

24 број 119-2785/2011
У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не

Вла да
Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

920
На осно ву чла на 130. став 4. За ко на о здрав стве ној за шти-

ти („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05, 72/09  – др. за кон, 88/10 и 
99/10) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о раз ре ше њу и име но ва њу чла но ва Управ ног од бо ра 
Ин сти ту та за ре ха би ли та ци ју 

I
Раз ре ша ва ју се ду жно сти чла на Управ ног од бо ра Ин сти ту та 

за ре ха би ли та ци ју:
1. прим. др Дра ги ца Ком не нић,
2. др Дра го сла ва Кон стан ти но вић.

II
У Управ ни од бор Ин сти ту та за ре ха би ли та ци ју име ну ју се за 

чла но ве:
1. др Ве ра Ма рић-Ми ли ће вић, спе ци ја ли ста фи зи кал не ме-

ди ци не и ре ха би ли та ци је, Ин сти тут за ре ха би ли та ци ју, „Сел терс” 
Мла де но вац,

2. др Де јан Спи ро ски, суб спе ци ја ли ста кар ди о лог, Ин сти тут 
за ре ха би ли та ци ју, „Со ко бањ ска” Бе о град.

III
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке  

Ср би је”.
24 број 119-2891/2011

У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не
Вла да

Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

921
На осно ву чла на 16. став 1. Од лу ке о осни ва њу „Ин сти ту та 

за крм но би ље” д.о.о. Кру ше вац („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
78/06) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Вла да до но си 

Р Е  Ш Е  Њ Е

о раз ре ше њу ди рек то ра „Ин сти ту та за крм но би ље” 
дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу, Кру ше вац

I
Раз ре ша ва се др Дра ги Ла за ре вић ду жно сти ди рек то ра „Ин-

сти ту та за крм но би ље” дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу, 
Кру ше вац, на лич ни зах тев.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке  

Ср би је”.
24 број 119-2953/2011

У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не
Вла да

Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

922
На осно ву чла на 16. став 1. Од лу ке о осни ва њу „Ин сти ту та 

за крм но би ље” д.о.о. Кру ше вац („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
78/06) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Вла да до но си 

Р Е  Ш Е  Њ Е

о име но ва њу ди рек то ра „Ин сти ту та за крм но би ље” 
дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу, Кру ше вац

I
Име ну је се др Зо ран Лу гић за ди рек то ра „Ин сти ту та за крм-

но би ље” дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу, Кру ше вац.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке  

Ср би је”.
24 број 119-2952/2011

У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не
Вла да

Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.



20. април 2011. Број 27 25
923

На осно ву чла на 20. став 4. За ко на о јав ним слу жба ма („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05  – др. за кон), а у ве зи 
са чл. 11, 132. и 224. За ко на о со ци јал ној за шти ти („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 24/11)  и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 
16/11),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о раз ре ше њу пред сед ни ка и чла но ва Управ ног  
од бо ра Спе ци јал ног за во да за де цу и омла ди ну  

„др Ни ко ла Шу мен ко вић” у Стам ни ци

I
Раз ре ша ва ју се ду жно сти у Управ ном од бо ру Спе ци јал ног за-

во да за де цу и омла ди ну „др Ни ко ла Шу мен ко вић” у Стам ни ци:
1. Ми ла дин Бр ко вић, пред сед ник,
2. Бо јан Мо др ла но вић, члан,
3. Ми ло рад Ми тро вић, члан,
4. Сне жа на Бан ко вић, члан,
5. Да ни је ла Ан тић, члан,
6. Ми лан Бо го са вље вић, члан,
7. Ра до је Ђу ро вић, члан.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке  

Ср би је”.

24 број 119-2955/2011
У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не

Вла да
Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

924
На осно ву чла на 69. ст. 2. и 4. За ко на о бу џет ском си сте му 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10) и чла на 43. 
став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о упо тре би сред ста ва тeкуће бу џет ске ре зер ве

1. Из сред ста ва утвр ђе них За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср-
би је за  2011. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 101/10), Раз-
део 17  –  Ми ни стар ство фи нан си ја, функ ци ја 160  – Оп ште јав не 
услу ге ко је ни су кла си фи ко ва не на дру гом ме сту, еко ном ска кла-
си фи ка ци ја 499  – Сред ства ре зер ве  – те ку ћа бу џет ска ре зер ва, одо-
бра ва ју се Ми ни стар ству фи нан си ја  – Упра ви за сло бод не зо не, 
Ми ни стар ству жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра-
ња  – Аген ци ји за за шти ту жи вот не сре ди не и Ре пу блич ком хи дро-
ме те о ро ло шком за во ду, сред ства у укуп ном из но су од 3.000  ди на-
ра за отва ра ње апро при ја ци ја еко ном ских кла си фи ка ци ја.

2. Сред ства из тач ке 1. овог ре ше ња, ко ри сти ће се за не пла ни-
ра не свр хе за ко је ни је утвр ђе на апро при ја ци ја и књи жи ће се, и то:

1) у окви ру Раз де ла 17  – Ми ни стар ство фи нан си ја, Гла ва 17.8 
 – Упра ва за сло бод не зо не, функ ци ја 410  – Оп шти еко ном ски и 
ко мер ци јал ни по сло ви и по сло ви по пи та њу ра да, апро при ја ци ја 
еко ном ска кла си фи ка ци ја 482  – По ре зи, оба ве зне так се и ка зне, у 
из но су од 1.000 ди на ра;

2) у окви ру Раз де ла 26  – Ми ни стар ство жи вот не сре ди не, 
ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња, Гла ва 26.1  – Аген ци ја за за-
шти ту жи вот не сре ди не, функ ци ја 560  – За шти та жи вот не сре ди не 

не кла си фи ко ва на на дру гом ме сту, апро при ја ци ја еко ном ска кла-
си фи ка ци ја 483  – Нов ча не ка зне и пе на ли по ре ше њу су до ва, у из-
но су од 1.000 ди на ра;

3) у окви ру Раз де ла 36  – Ре пу блич ки хи дро ме те о ро ло шки за-
вод, функ ци ја 410  – Оп шти еко ном ски и ко мер ци јал ни по сло ви и 
по сло ви по пи та њу ра да, апро при ја ци ја еко ном ска кла си фи ка ци ја 
414  – Со ци јал на да ва ња за по сле ни ма, у из но су од 1.000 ди на ра.

3. О ре а ли за ци ји овог ре ше ња ста ра ће се Ми ни стар ство фи-
нан си ја.

4. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 401-2851/2011
У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не

Вла да 
Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де, 

Иви ца Да чић, с.р.

925
На осно ву чла на 61. и чла на 69. став 4. За ко на о бу џет ском 

си сте му („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10) и чла-
на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 
71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11), 

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о из ме на ма Ре ше ња о упо тре би сред ста ва тeкуће  
бу џет ске ре зер ве

1. У Ре ше њу о упо тре би сред ста ва те ку ће бу џет ске ре зер-
ве 05 број 401-2543/2011 од 1. апри ла 2011. го ди не („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 25/11), у тач ки 1. под тач ка 2) али не ја 4. број: 
„200.000” за ме њу је се бро јем: „1.000”, а ре чи: „сред ства у укуп-
ном из но су од 319.170.041” за ме њу је се ре чи ма: „сред ства у укуп-
ном из но су од 318.971.041”.

У тач ки 2. под тач ка 6) али не ја 4. број: „200.000” за ме њу је се 
бро јем: „1.000”. 

2. О ре а ли за ци ји овог ре ше ња ста ра ће се Ми ни стар ство фи-
нан си ја. 

3. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 401-2800/2011 
У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не

Вла да
Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

926
Ha осно ву чла на 13. ст. 2. и 3. За ко на о ло кал ној са мо у пра-

ви („Слу жбе ни гла сник PC”, број 129/07) и чла на 43. став 2. За ко-
на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник PC”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 
101/07, 65/08 и 16/11),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

o да ва њу са гла сно сти на Од лу ку о ус по ста вља њу  
са рад ње из ме ђу гра да Кра гу јев ца, Ре пу бли ка Ср би ја  

и оп шти не Бар, Цр на Го ра

I
Да је се са гла сност  на Од лу ку о ус по ста вља њу са рад ње из ме-

ђу гра да Кра гу јев ца, Ре пу бли ка Ср би ја и оп шти не Бар, Цр на Го ра, 



26 Број 27 20. април 2011.

ко ју је до не ла Скуп шти на гра да Кра гу јев ца на сед ни ца ма одр жа-
ним 24. де цем бра 2010. го ди не и 25. фе бру а ра 2011. го ди не. 

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке  

Ср би је”.

05 број 016-2869/2011
У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не

Вла да
Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

927
На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о здрав стве ном оси гу ра-

њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05 и 109/05-ис прав ка) и чла-
на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 
71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11), 

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о да ва њу са гла сно сти на Пра вил ник о из ме на ма  
и до пу на ма Пра вил ни ка о Ли сти ле ко ва ко ји  

се про пи су ју и из да ју на те рет сред ста ва оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња

I
Да је се са гла сност на Пра вил ник о из ме на ма и до пу на ма 

Пра вил ни ка о Ли сти ле ко ва ко ји се про пи су ју и из да ју на те рет 
сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња ко ји је до нео Управ-
ни од бор Ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње на сед ни-
ци од 29. мар та 2011. го ди не.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке  

Ср би је”.

05 број 110-2871/2011
У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не

Вла да
Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

928
На осно ву чла на 17. став 2. За ко на о Цр ве ном кр сту Ср би-

је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 107/05) и чла на 43. став 2. За ко-
на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 
101/07, 65/08 и 16/11),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о да ва њу са гла сно сти на Про грам Цр ве ног кр ста  
Ср би је „Ја ча ње ка па ци те та Цр ве ног кр ста Ср би је  

за де ло ва ње у не сре ћа ма”

I
Да је се са гла сност на Про грам Цр ве ног кр ста Ср би је „Ја ча ње 

ка па ци те та Цр ве ног кр ста Ср би је за де ло ва ње у не сре ћа ма” ко ји је 
до нео Управ ни од бор Цр ве ног кр ста Ср би је на сед ни ци од 29. ју на 
2010. го ди не.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке  

Ср би је”.

05 број 401-2798/2011
У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не

Вла да
Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

929
На осно ву чла на 141. став 2. и чла на 278. За ко на о здрав стве-

ној за шти ти („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05, 72/09  др. за кон, 
88/10 и 99/10) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 55/05, 71/05  ис прав ка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о да ва њу са гла сно сти на Ста тут До ма здра вља 
При шти на са при вре ме ним се ди штем у Гра ча ни ци

I
Да је се са гла сност на Ста тут До ма здра вља При шти на са 

при вре ме ним се ди штем у Гра ча ни ци ко ји је до нео Управ ни од бор 
До ма здра вља При шти на са при вре ме ним се ди штем у Гра ча ни ци 
на сед ни ци од 27. ок то бра 2010. го ди не. 

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср-

би је”.

05 број 110-2848/2011
У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не

Вла да
Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.

930
На осно ву тач ке 8. став 3. Од лу ке о осни ва њу На ци о нал не 

аген ци је за ре ги о нал ни раз вој („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 75/09, 
109/09 и 44/10), чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка 101/07, 65/08 и 16/11), 

Вла да до но си 

Р Е  Ш Е  Њ Е

о да ва њу са гла сно сти на Из ве штај о ра ду На ци о нал не 
аген ци је за ре ги о нал ни раз вој за 2010. го ди ну

I
Да је се са гла сност на Из ве штај о ра ду На ци о нал не аген ци је 

за ре ги о нал ни раз вој за 2010. го ди ну, ко ји је до нео Управ ни од бор 
На ци о нал не аген ци је за ре ги о нал ни раз вој, на сед ни ци од 24. фе-
бру а ра 2011. го ди не.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке  

Ср би је”.

05 број  021-2861/2011
У Бе о гра ду, 14. апри ла 2011. го ди не

Вла да
Пр ви пот пред сед ник Вла де  –
за ме ник пред сед ни ка Вла де,

Иви ца Да чић, с.р.
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На осно ву  чла на 26. став 1. За ко на о по ли тич ким стран ка ма 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 36/09), чла на 11. За ко на о ми ни стар-
стви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 16/11), чла на 23. став 2. За-
ко на о др жав ној упра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 101/07 
и 95/10) и чла на 192. став 1. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку 
(„Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 30/10), по сту па ју ћи по при ја ви Еми ра Ел фи ћа из Но вог Па за-
ра за упис Бо шњач ке де мо крат ске за јед ни це  – Bo šnjač ke de mo krat-
ske za jed ni ce у Ре ги стар по ли тич ких стра на ка,

Ми ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра ва, др жав ну упра ву 
и ло кал ну са мо у пра ву до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

1. Бо шњач ка де мо крат ска за јед ни ца  – Bo šnjač ka de mo krat ska 
za jed ni ca, са се ди штем у Но вом Па за ру, Со ли тер Је зе ро, ку ла А 
број 1, упи су је се у Ре ги стар по ли тич ких стра на ка, на ре ги стар-
ском ли сту број 77, као по ли тич ка стран ка на ци о нал не ма њи не.

2. Као за ступ ник Бо шњач ке де мо крат ске за јед ни це  – Bo šnjač-
ke de mo krat ske za jed ni ce упи су је се Емир Ел фић из Но вог Па за ра.

3. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

Број 130-00-00-00005/2011-08
У Бе о гра ду, 8. апри ла 2011. го ди не

Ми ни стар, 
Ми лан Мар ко вић, с.р.

932
На осно ву чла на 9. За ко на о по ре зи ма на имо ви ну („Слу жбе-

ни гла сник РС”, бр. 26/01, 45/02  – СУС, 80/02, 80/02  – др. за кон, 
135/04, 61/07, 5/09, 101/10 и 24/11),

Ми ни стар фи нан си ја до но си

П РА  В И Л  Н И К

о из ме на ма Пра вил ни ка о на чи ну утвр ђи ва ња осно ви це 
по ре за на имо ви ну на пра ва на не по крет но сти ма

Члан 1. 
У Пра вил ни ку о на чи ну утвр ђи ва ња осно ви це по ре за на имо-

ви ну на пра ва на не по крет но сти ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
38/01 и 45/04), у чла ну 1. ре чи: „За ко на о по ре зи ма на имо ви ну 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 26/2001  – у да љем тек сту: За кон)” 
за ме њу ју се ре чи ма: „За ко на о по ре зи ма на имо ви ну („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 26/01, 45/02  – СУС, 80/02, 80/02  – др. за кон, 
135/04, 61/07, 5/09, 101/10 и 24/11   –  у да љем тек сту: За кон)”.

Члан 2. 
У чла ну 2. став 1. реч: „тр жи шна” бри ше се.

Члан 3. 
У чла ну 5. став 3. број: „2,00” за ме њу је се бро јем: „1,40”.

Члан 4. 
У чла ну 7. ре чи: „по ре ски ор ган” за ме њу ју се ре чи ма: „ор ган 

је ди ни це ло кал не са мо у пра ве”.

Члан 5. 
У чла ну 8. став 1. реч: „тр жи шна” бри ше се.

Члан 6. 
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 

Број 110-00-165/2011-04
У Бе о гра ду, 13. апри ла 2011. го ди не

Ми ни стар,
др Мир ко Цвет ко вић, с.р.

933
На осно ву чла на 38. став 2. За ко на о по ре ском по ступ ку и по-

ре ској ад ми ни стра ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 80/02, 84/02 
 – ис прав ка, 23/03  – ис прав ка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05  – др. за кон, 
62/06  – др. за кон, 61/07, 20/09, 72/09  – др. за кон и 53/10),

Ми ни стар фи нан си ја до но си

П РА  В И Л  Н И К

о из ме на ма Пра вил ни ка о обра сци ма по ре ских при ја ва 
за утвр ђи ва ње по ре за на имо ви ну

Члан 1.
У Пра вил ни ку о обра сци ма по ре ских при ја ва за утвр ђи ва ње 

по ре за на имо ви ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 139/04, 63/07 и 
9/09), у чла ну 1. тач ка 2) ре чи: „фи зич ка ли ца” за ме њу ју се ре чи-
ма: „фи зич ка и дру га ли ца ко ја не во де по слов не књи ге у скла ду са 
про пи си ма у Ре пу бли ци Ср би ји”.

Члан 2.
У чла ну 3. став 1. ре чи: „фи зич ка ли ца” за ме њу ју се ре чи ма: 

„фи зич ка и дру га ли ца ко ја не во де по слов не књи ге у скла ду са 
про пи си ма у Ре пу бли ци Ср би ји”. 

Члан 3.
Oбрасци ППИ-1, ППИ-2, ППИ-3 и ППИ-4 за ме њу ју се но вим 

обра сци ма ППИ-1, ППИ-2, ППИ-3 и ППИ-4, ко ји су од штам па ни 
уз овај пра вил ник и чи не ње гов са став ни део.

Члан 4.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-159/2011-04
У Бе о гра ду,  13. апри ла 2011. го ди не 

Ми ни стар,
др Мир ко Цвет ко вић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
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На осно ву чла на 5. став 2. За ко на о при зна ва њу сор ти по љо-

при вред ног би ља („Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), 
Ми ни стар по љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во до при-

вре де, до но си

П РА  В И Л  Н И К

о ме то да ма ис пи ти ва ња сор те ку ку ру за ра ди  
при зна ва ња сор те

I. УВОД НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1. 
Овим пра вил ни ком про пи су ју се ме то де ис пи ти ва ња сор те 

ку ку ру за на оглед ном по љу и у ла бо ра то ри ји, ра ди при зна ва ња 
сор те. 

Члан 2.
Сор та ку ку ру за ис пи ту је се на оглед ном по љу и у ла бо ра то-

ри ји ме то да ма ко ји ма се ис пи ту ју од ре ђе не бит не осо би не сор те 
ку ку ру за ра ди при зна ва ња сор те, од но сно ко ји ма се утвр ђу је да је 
сор та раз ли чи та, уни форм на и ста бил на (DUS тест), као и да има 
бо љу про из вод ну и упо треб ну вред ност (VCU тест), у скла ду са 
за ко ном ко јим се уре ђу је при зна ва ње сор ти по љо при вред ног би ља. 

Ме то де ис пи ти ва ња сор те ку ку ру за је су скуп по сту па ка и по-
да та ка ко је пред у зи ма од но сно при ку пља прав но ли це, пред у зет-
ник или фи зич ко ли це којe ис пу ња ва усло ве про пи са не за ко ном 
ко јим се уре ђу је при зна ва ње сор ти по љо при вред ног би ља за вр-
ше ње ис пи ти ва ња сор те (у да љем тек сту: из во ђач огле да). 

II. МЕ ТО ДЕ ИС ПИ ТИ ВА ЊА ПРО ИЗ ВОД НЕ И 
УПО ТРЕБ НЕ ВРЕД НО СТИ СОР ТЕ (VCU тест)

1. Бит не осо би не сор те ку ку ру за

Члан 3.
Бит не осо би не сор те ку ку ру за је су оне про из вод не и упо треб-

не осо би не сор те ку ку ру за ко је се, у скла ду са за ко ном ко јим се уре-
ђу је при зна ва ње сор ти по љо при вред ног би ља, ис пи ту ју да би се 
утвр ди ла про из вод на и упо треб на вред ност сор те ку ку ру за,  и то:

1) при нос зр на;
2) ква ли тет зр на;
3) са др жај вла ге у зр ну у мо мен ту бер бе;
4) от пор ност на по ле га ње и лом ста бла;
5) от пор ност или то ле рант ност на бо ле сти и ште то чи не;
6) то ле рант ност на од ре ђе ни хер би цид.
Сор та ку ку ру за ис пи ту је се та ко што се бит не осо би не из 

ста ва 1. овог чла на сор те ку ку ру за ко ја се ис пи ту је упо ре ђу ју са 
бит ним осо би на ма јед не или ви ше сор ти стан дард, у скла ду са за-
ко ном ко јим се уре ђу је при зна ва ње сор ти по љо при вред ног би ља.

2. Ис пи ти ва ње на оглед ном по љу

Члан 4.
Сор та ку ку ру за ис пи ту је се у ви ше одво је них огле да на 

оглед ном по љу. Оглед чи не еле мен тар не пар це ле на ко ји ма се вр-
ши ис пи ти ва ње. 

Оглед из ста ва 1. овог чла на се из во ди по пла ну „пот пу но 
слу чај ног блок си сте ма” у че ти ри по на вља ња, а ран до ми за ци ја од-
но сно план огле да се пра ви по себ но за сва ки од ло ка ли те та.

Члан 5.
Сор та ку ку ру за ис пи ту је се на оглед ном по љу у скла ду са зах-

те вом за при зна ва ње сор те у ко ме вла сник сор те, од но сно ње гов 
овла шће ни за ступ ник пред ла же да се сор та ку ку ру за, ра ди ис пи-
ти ва ња, раз вр ста у од го ва ра ју ћу гру пу зре ња пре ма FAO кла си фи-
ка ци ји (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 или 800). Та ко раз вр ста на 
сор та ку ку ру за се је се, ра ди ис пи ти ва ња, у од ре ђе ни оглед. 

Се ме сор те ку ку ру за ко је се до ста вља за ис пи ти ва ње на 
оглед ном по љу мо ра да бу де ис пи та но на ква ли тет, здрав стве но 
ис прав но и тре ти ра но фун ги ци ди ма и ин сек ти ци ди ма.         

Члан 6.
Сор та ку ку ру за ис пи ту је се на ви ше ло ка ли те та (мре жа огле-

да), а број ло ка ли те та за ис пи ти ва ње за ви си од на ме не и ду жи не 
ве ге та ци је од ре ђе не сор те. 

Огле ди за сор те ку ку ру за FAO гру пе зре ња 100, 200 и 800, 
сор те ку ку ру за бе ле бо је зр на, ами ло пек тин ске, ви со ко ли зин ске, 
си ла жне и сор те ку ку ру за ко је се ис пи ту ју на то ле ран ци ју на хер-
би ци де из во де се на нај ма ње че ти ри ло ка ли те та. 

Огле ди за сор те ку ку ру за FAO гру пе зре ња 300, 400, 500, 600 
и 700 из во де се на нај ма ње се дам ло ка ли те та.

Члан 7. 
Пре ду сев на це лој по вр ши ни оглед ног по ља на ко ме се вр ши 

ис пи ти ва ње сор ти ку ку ру за мо ра би ти иста кул ту ра.
Сор та ку ку ру за ис пи ту је се на зе мљи шту ко је је пре се тве ис-

пи та но на при сут ност зе мљи шних ште то чи на и, по по тре би, из во-
ди се пред се тве но тре ти ра ње ин сек ти ци ди ма.

Ко ли чи не ми не рал них ђу бри ва, вре ме и на чин њи хо ве при-
ме не, као и оста ле агро тех нич ке ме ре при ме њу ју се при ли ком ис-
пи ти ва ња сор те ку ку ру за на оглед ном по љу та ко да бу ду у скла ду 
са нај ви шим ни во ом тех но ло ги је про из вод ње ку ку ру за, а ра ди ис-
по ља ва ња ге нет ског по тен ци ја ла род но сти сор те ку ку ру за.

Члан 8.
Сор та ку ку ру за ко ја се ис пи ту је се је се на ко на чан склоп у 

два ре да од по 7 m ду жи не, та ко да раз мак из ме ђу ре до ва из но си 
70 cm или 75 cm, у за ви сно сти од тех нич ких мо гућ но сти се ја чи це. 

У Та бе ли  –  Eлементи огле да, да ти су па ра ме три ко ји се при-
ме њу ју при ли ком ис пи ти ва ња сор те ку ку ру за. На осно ву FAO 
гру пе зре ња сор те ку ку ру за и раз ма ка из ме ђу ре до ва од ре ђу је се 
раз мак из ме ђу би ља ка у ре ду, по вр ши на еле мен тар не пар це ле и 
пла ни ра ни број би ља ка по еле мен тар ној пар це ли.

Та бе ла

Еле мен ти огле да
FAO гру па

зрења сорте 
кукуруза

Раз мак из ме ђу 
ре до ва
(у cm)

Раз мак  из ме ђу 
би ља ка у ре ду 

(у cm)

По вр ши на 
еле мен тар не

пар це ле
(у m2)

Пла ни ра ни 
број би ља ка по  
еле мен тар ној 

пар це ли
100 70 19 9,8 74
200 70 19 9,8 74
300 70 20 9,8 70
400 70 21 9,8 67
500 70 22 9,8 64
600 70 23 9,8 61
700 70 24 9,8 58
800 70 25 9,8 56
100 75 18 10,5 78
200 75 18 10,5 78
300 75 19 10,5 74
400 75 20 10,5 70
500 75 21 10,5 67
600 75 22 10,5 64
700 75 23 10,5 61
800 75 24 10,5 58

Члан 9.
На по чет ку и на кра ју сва ког огле да се ју се два за штит на ре да.
У то ку ве ге та ци је сор те ку ку ру за не укла ња ју се за пер ци са 

би ља ка.

Члан 10.
Не по сред но пред бер бу, за сва ку сор ту ку ку ру за, на свим еле-

мен тар ним пар це ла ма, утвр ђу је се: уку пан број би ља ка; број по-
ле глих би ља ка; број сло мље них би ља ка и број би ља ка на пад нут 
бо ле шћу ме ху ра ста гар (Ustilagomaydis).

Члан 11.
Бер ба свих сор ти ку ку ру за из јед ног огле да вр ши се у истом 

да ну у фа зи пу не зре ло сти зр на сор те стан дард.
За сва ку сор ту ку ку ру за ко ја се ис пи ту је, на свим еле мен тар-

ним пар це ла ма, при ли ком бер бе се утвр ђу је при нос зр на и са др жај 
вла ге у зр ну.
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Члан 12.

У по себ ном огле ду, на јед ном ло ка ли те ту, ис пи ту је се от пор-
ност или то ле рант ност сор те ку ку ру за на:

1) си ву пе га вост ли ста (ЕxserohilumturcicumилиHelmintho
sporiumturcicum);

2) ку ку ру зни пла ме нац (Ostrinianubilalis).

Члан 13.
Ка да се по ред бо ле сти и ште то чи не из чл. 10. и 12. овог пра-

вил ни ка по ја ве дру ге бо ле сти и ште то чи не, бе ле жи се вре ме њи хо-
ве по ја ве и ин тен зи тет оште ће ња би ља ка, а по мо гућ но сти и про-
це нат оште ће ња би ља ка.

Члан 14.
То ле рант ност на од ре ђе ни хер би цид сор те ку ку ру за ис пи ту-

је се та ко што се сор та ку ку ру за у огле ду тре ти ра у од го ва ра ју ћој 
фе но фа зи раз во ја тим хер би ци дом, а две не де ље по сле трет ма на 
оце њу је се фи то ток сич ност и број уги ну лих би ља ка. 

3. Ис пи ти ва ње у ла бо ра то ри ји

Члан 15.
Сор та ку ку ру за ис пи ту је се у ла бо ра то ри ји та ко што се ис-

пи ту је ква ли тет зр на, од но сно са др жај: про те и на; су ве ма те ри је; 
уља; це лу ло зе; без а зот не екс трак тив не ма те ри је; твр дог ен до спер-
ма зр на; скро ба код ами ло пек тин ских сор ти ку ку ру за и ли зи на код 
ви со ко ли зин ских сор ти ку ку ру за у зр ну.

Да би се ква ли тет зр на из ста ва 1. овог чла на ис пи тао у ла-
бо ра то ри ји по треб но је у по себ ном огле ду, на јед ном ло ка ли те ту 
про из ве сти је дан ки ло грам зр на ку ку ру за у кон тро ли са ним усло-
ви ма опра ши ва ња (са мо о плод ње).

4. По да ци о ре зул та ти ма ис пи ти ва ња

Члан 16.
Из во ђач огле да ко ји ис пи ту је сор ту ку ку ру за на оглед ном 

по љу еви ден ти ра сле де ће по дат ке: на зив из во ђа ча огле да; име и 
пре зи ме од го вор ног ли ца за из во ђе ње огле да; ло ка ли тет на ко ме 
се из во ди оглед; тип зе мљи шта и са др жај хран љи вих ма те ри ја у 
зе мљи шту на ко ме се на ла зи оглед но по ље; пре ду сев; оба вље не 
агро тех нич ке ме ре; по дат ке из чла на 10. и чла на 11. став 2. овог 
пра вил ни ка, као и дру ге по дат ке ко ји ути чу на при нос ис пи ти ва не 
сор те ку ку ру за (оште ће ња од ди вља чи, пти ца, ште то чи на и при-
род них не по го да и дру го).

Из во ђач огле да ко ји ис пи ту је от пор ност или то ле рант ност 
сор те ку ку ру за на бо лест и ште то чи ну из чла на 12. овог пра вил-
ни ка и из во ђач огле да ко ји ис пи ту је то ле рант ност сор те ку ку ру за 
на од ре ђен хер би цид еви ден ти ра ју по дат ке о ре зул та ти ма та квог 
ис пи ти ва ња, као и на зив из во ђа ча огле да, од го вор но ли це за из во-
ђе ње огле да и ло ка ли тет на ко ме се оглед из во ди.

Из во ђач огле да ко ји ис пи ту је сор ту ку ку ру за у ла бо ра то ри ји 
еви ден ти ра по дат ке из чла на 15. став 1. овог пра вил ни ка, као и на-
зив из во ђа ча огле да, од го вор но ли це за из во ђе ње огле да и ло ка ли-
тет на ко ме се из во ди оглед из чла на 15. став 2. овог правилникa.

По да ци из ст. 1, 2. и 3. овог чла на са став ни су део го ди шњих 
и ко нач них ре зул та та ис пи ти ва ња. 

III. МЕ ТО ДА ИС ПИ ТИ ВА ЊА РАЗ ЛИ ЧИ ТО СТИ,  
УНИ ФОРМ НО СТИ И СТА БИЛ НО СТИ СОР ТЕ (DUS тест)

Члан 17.
Раз ли чи тост, уни форм ност и ста бил ност сор те ку ку ру за ис-

пи ту је се ме то дом од ре ђе ном тех нич ким упут ством за те сти ра ње 
раз ли чи то сти, уни форм но сти и ста бил но сти сор те ку ку ру за.

IV. ЗА ВР ШНА ОД РЕД БА

Члан 18.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-14/2011-09
У Бе о гра ду, 11. апри ла 2011. го ди не

Ми ни стар,
Ду шан Пе тро вић, с.р.
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На осно ву чла на 26. став 5. За ко на о без бед но сти хра не 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 41/09),
Ми ни стар здра вља до но си

П РА  В И Л  Н И К 

о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о здрав стве ној  
ис прав но сти ди је тет ских про из во да

Члан 1.
У Пра вил ни ку о здрав стве ној ис прав но сти ди је тет ских про-

из во да („Слу жбе ни гла сник РС”, број 45/10) у чла ну 8. ре чи „Са-
ла три ми 1,5 kcal/g или 6,3 kJ/g” за ме њу ју се ре чи ма „Са ла три ми 6 
kcal/g или 25 kJ/g” .

Члан 2.
У чла ну 9. став 1. ме ња се и гла си:
„Озна ча ва ње енер гет ске вред но сти и са др жа ја хран љи вих са-

сто ја ка мо ра би ти ну ме рич ко. Ко ри сте се сле де ће мер не је ди ни це:
Енер ги ја kJ i kcal
Про те и ни g
Угље ни хи дра ти g
Ма сти g
Влак на g
На три јум g
Хо ле сте рол mg
ви та ми ни и ми не ра ли  mg ili µг (пре ма је ди ни ца ма на ве де-

ним у При ло гу бр. 1).”

Члан 3.
Члан 11. ме ња се и гла си: 

„Члан 11.  
Суп стан це ко је се мо гу ко ри сти ти као из во ри ви та ми на и ми-

не ра ла за про из вод њу ди је тет ских про из во да на ве де ни су у при-
ло зи ма бр. 4, 15, 21. и 24. ко ји су од штам па ни уз овај пра вил ник и 
чи не ње гов са став ни део.”

Члан 4.
Члан 22. ме ња се и гла си:

„Члан 22. 
Уво зник, од но сно про из во ђач ди је тет ског про из во да, пре 

уво за, од но сно ста вља ња у про мет ди је тет ског про из во да на те ри-
то ри ју Ре пу бли ке Ср би је под но си зах тев за упис ди је тет ског про-
из во да у ба зу по да та ка ко ју во ди ми ни стар ство (у да љем тек сту: 
ба за по да та ка).

Под но си лац зах те ва за упис ди је тет ског про из во да у ба зу по-
да та ка ми ни стар ства у оба ве зи је да до ста ви сле де ћу до ку мен та-
ци ју: 

1) струч но ми шље ње и ка те го ри за ци ју Фар ма це ут ског фа кул-
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду;

2) струч но ми шље ње и ана ли тич ки из ве штај здрав стве не 
уста но ве о здрав стве ној ис прав но сти ди је тет ског про из во да (Ин-
сти тут за јав но здра вље Ср би је „др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”, Ин-
сти тут за јав но здра вље Вој во ди не, Ин сти тут за јав но здра вље 
Ниш, Ин сти тут за јав но здра вље Кра гу је вац, Град ски за вод за јав-
но здра вље Бе о град или Ин сти тут за хи ги је ну Вој но ме ди цин ске 
ака де ми је);

3) сер ти фи кат над ле жног ор га на да је ди је тет ски про из вод 
про из ве ден у скла ду са прин ци пи ма ана ли зе опа сно сти и кри тич-
них кон трол них та ча ка (HACCP) и/или до бре про из во ђач ке прак се 
(GMP) и до бре хи ги јен ске прак се (GHP);

4) по твр ду над ле жног ор га на да је ди је тет ски про из вод ре ги-
стро ван и/или да се на ла зи у про ме ту у зе мљи про из во ђа ча, као и 
по твр ду над ле жног ор га на да је ди је тет ски про из вод у про ме ту у 
нај ма ње јед ној зе мљи ЕУ; 

5) сер ти фи кат за си ро ви не ри зич не од спон ги форм не ен це-
фа ло па ти је го ве да и дру гих тран сми сив них спон ги форм них ен це-
фа ло па ти ја (BSE/ТSЕ) и ге не тич ки мо ди фи ко ва них ми кро ор га ни-
за ма (GМО); 
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6) фо то ко пи ју ре ше ња са ни тар ног ин спек то ра о ис пу ње но-
сти оп штих и по себ них са ни тар но-хи ги јен ских усло ва за про из-
вод њу ди је тет ских про из во да, од но сно са ни тар не са гла сно сти за 
ко ри шће ње објек та (за про из во ђа че у Ре пу бли ци Ср би ји); 

7) фо то ко пи ју упи са у Ре ги стар Аген ци је за при вред не ре ги-
стре Ср би је (за де лат ност про из вод ње од но сно за про мет на ве ли-
ко ди је тет ских про из во да);

8) фо то ко пи ју уплат ни це као до каз за по кри ва ње тро шко ва 
по ступ ка упи са ди је тет ског про из во да у ба зу по да та ка ми ни стар-
ства;

9) по дат ке о уво зни ку и/или про из во ђа чу (пун на зив при вред-
ног су бјек та, име и пре зи ме од го вор ног ли ца, адре са: ме сто, ули ца 
и број, те ле фон, факс, е-ма ил, ин тер нет адре са).

Под но си лац зах те ва за упис ди је тет ског про из во да у ба зу по-
да та ка, до ку мен та ци ју из ста ва 2. тач. 1), 2), 3), 4) и 5)  ово га чла на 
до ста вља у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји ори ги на ла, као и 
пре вод  до ка за из тач ке 3), 4) и 5) на срп ски је зик од стра не овла-
шће ног суд ског пре во ди о ца.

Обра зац зах те ва за упис ди је тет ског про из во да у ба зу по да та-
ка ко ју во ди ми ни стар ство дат је у При ло гу бр. 29 ко ји је од штам-
пан уз овај Пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.”

Члан 5.
По сле чла на 22. до да ју се чл. 22а и 22б ко ји гла се:

„Члан 22а
Уво зник, од но сно про из во ђач ди је тет ског про из во да ра ди 

до би ја ња струч ног ми шље ња и ка те го ри за ци је из чла на 22. став 
2. тач ка 1) овог пра вил ни ка до ста вља Фар ма це ут ском фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду сле де ћу до ку мен та ци ју:

1) ква ли та тив ни и кван ти та тив ни са став ди је тет ског про из-
во да;

2) спе ци фи ка ци ју си ро ви на, по ре кло си ро ви на и спи сак ана-
ли тич ких ме то да;

3) ре зул тат про ве ре са ста ва и здрав стве не ис прав но сти го то-
вог про из во да од акре ди то ва не ла бо ра то ри је (ЕN ISO/IEC 17025 );

4) упут ство о на ме ни и на чи ну при ме не ди је тет ског про из-
во да;

5) огра ни че ња за упо тре бу и по себ на упо зо ре ња за ди је тет-
ски про из вод (ако по сто је);

6) де кла ра ци ју ди је тет ског про из во да.
До ку мен та ци ја из ста ва 1. овог чла на до ста вља се у ори ги на-

лу или ове ре ној фо то ко пи ји ори ги на ла на срп ском или ен гле ском 
је зи ку.

Осим до ку мен та ци је из ста ва 1. овог чла на, Фар ма це ут ски 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду за по тре бе из ра де струч ног ми-
шље ња и ка те го ри за ци је мо же да тра жи и ми шље ње ре ле вант них 
на уч них и струч них ор га ни за ци ја (Аген ци ја за ле ко ве и ме ди цин-
ска сред ства Ср би је, Ме ди цин ски фа кул тет и др.).

Члан 22б
Уво зник, од но сно про из во ђач ди је тет ског про из во да ра-

ди до би ја ња струч ног ми шље ња о здрав стве ној ис прав но сти 

ди је тет ског про из во да под но си здрав стве ној уста но ви из чла на 22. 
став 2. тач ка 2) овог пра вил ни ка сле де ћу до ку мен та ци ју:

1) струч но ми шље ње и ка те го ри за ци ју Фар ма це ут ског фа кул-
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду;

2) ква ли та тив ни и кван ти та тив ни са став ди је тет ског про из-
во да;

3) де кла ра ци ју ди је тет ског про из во да.
До ку мен та ци ја из ста ва 1. овог чла на до ста вља се у фо то ко-

пи ји на срп ском је зи ку.”

Члан 6.
У чла ну 23. по сле ста ва 1. до да ју се но ви  став 2. и став 3. 

ко ји гла се: 
„Де кла ра ци ја ди је тет ског про из во да са др жи на зив и адре су 

про из во ђа ча, од но сно на зив и адре су су бјек та ко ји па ку је и ста вља 
у про мет ди је тет ски про из вод.

Де кла ра ци ја ди је тет ског про из во да ко ји се уво зи са др жи на-
зив и адре су уво зни ка, зе мљу по ре кла („про из ве де но у ...”) и зе-
мљу из ко је је ди је тет ски про из вод уве зен („уве зе но из ...”).”

До са да шњи став 2. по ста је став 4.

Члан 7.
У При ло гу 3. тач ка 2. под тач ка 2.4 реч: „по чет ним” за ме њу је 

се реч ју: „пре ла зним”.

Члан 8.
У При ло гу 12. тач ка 2. под тач ка 2.1 број: „(3)” за ме њу је се 

бро јем: „(2)”.

Члан 9.
У При ло гу бр. 27. тач ка 10. ме ња се и гла си: „10. Сла чи ца и 

про из во ди од сла чи це; ”.

Члан 10.
У При ло гу бр. 28, у одељ ку  Не за до во ља ва ју ћи ре зул та ти, 

став 1. ме ња се и гла си:
„Ако ре зул та ти ис пи ти ва ња ни су за до во ља ва ју ћи у од но су на 

кри те ри ју ме утвр ђе не у Та бе ли 1 и Та бе ли 2 овог при ло га, су бјек-
ти у по сло ва њу хра ном пред у зи ма ју ко рек тив не ме ре де фи ни са не 
у сво јим про це ду ра ма за сно ва ним на прин ци пи ма HACCP, као и 
оста ле ме ре нео п ход не за за шти ту здра вља по тро ша ча.” 

Та бе ла 1, Та бе ла 2 и Та бе ла 3 за ме њу ју се но вом Та бе лом 1, 
Та бе лом 2 и Та бе лом 3 ко је су од штам па не уз овај пра вил ник и чи-
не ње гов са став ни део. 

Члан 11.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, осим од ре да ба 
чла на 6. ко је се при ме њу ју од 31. де цем бра 2011. го ди не.

Број 110-00-11/11-04
У Бе о гра ду, 8. апри ла 2011. го ди не

Ми ни стар,
проф. др Зо ран Стан ко вић, с.р.
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Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Бо са Не на дић и су ди је 

др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Бра ти слав Ђо кић, Ве сна 
Илић-Пре лић, др Го ран Илић, др Аг неш Кар таг-Од ри, Ка та ри на 
Ма ној ло вић-Ан дрић, мр Ми лан Мар ко вић, др Дра ги ша Сли јеп че-
вић, Ми лан Ста нић, др Дра ган Сто ја но вић, Са ба ху дин Та хи ро вић 
и Пре драг Ћет ко вић, у по ступ ку по жал би Ми ле не Та сић из Ја-
го ди не, на осно ву чла на 167. став 4. у ве зи са чла ном 148. став 2. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 21. де цем бра 2010. 
го ди не, до нео је 

ОД  Л У  КУ

1. Усва ја ју се жал бе Ми ле не Та сић и по ни шта ва ју Од лу ка Ви-
со ког са ве та суд ства број 119-05-00129/2010-01 од 14. ју на 2010. 
го ди не и Од лу ка Ви со ког са ве та суд ства број 06-00-37/2009-01 од 

25. де цем бра 2009. го ди не у де лу ста ва I тач ка 759.
2. На ла же се Ви со ком са ве ту суд ства да по но во од лу чи о при-

ја ви под но си тељ ке жал бе под не тој на оглас за из бор за су ди ју на 
стал ној су диј ској функ ци ји у Основ ном су ду у Па ра ћи ну и Ви шем 
су ду у Ја го ди ни.

3. Од ба цу је се зах тев под но си тељ ке жал бе за од ла га ње из вр-
ше ња од лу ка из тач ке 1.

Образложење

1. Ми ле на Та сић из Ја го ди не је 23. фе бру а ра 2010. го ди не 
под не ла Устав ном су ду жал бу про тив Од лу ке  Ви со ког са ве та суд-
ства број 06-00-37/2009-01 од 25. де цем бра 2009. го ди не, ко јом је 
утвр ђен пре ста нак су диј ске ду жно сти са 31. де цем бром 2009. го-
ди не су ди ја ма ко је ни су иза бра не у скла ду са За ко ном о су ди ја-
ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08). Под но си тељ ка је жал-
бу из ја ви ла због бит них по вре да од ре да ба по ступ ка, по гре шно и 
не пот пу но утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, по гре шне при ме не ма-
те ри јал ног пра ва и по вре де устав них пра ва и пра ва га ран то ва них 
Европ ском кон вен ци јом.

Има ју ћи у ви ду да је Ви со ки са вет суд ства 14. ју на 2010. го-
ди не до нео Од лу ку број 119-05-00129/2010-01, ко јом је у од но су 
на под но си тељ ку жал бе за ме ње на је дин стве на Од лу ка број 06-00-
37/2009-01 од 25. де цем бра 2009. го ди не у ста ву I тач ка 759. из ре-
ке, под но си тељ ка је жал бом од 29. ју ла 2010. го ди не оспо ри ла и 
ову по је ди нач ну од лу ку.

2. Из под не тих жал би и оспо ре них од лу ка Ви со ког са ве та 
суд ства Устав ни суд је утвр дио сле де ће:

Ви со ки са вет суд ства (у да љем тек сту: ВСС) је об ја вио оглас 
за из бор су ди ја у су до ви ма оп ште и по себ не над ле жно сти у Ре пу-
бли ци Ср би ји у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 52/09 од 15. ју ла 
2009. го ди не. 

Под но си тељ ска жал бе је бла го вре ме но под не ла при ја ву на 
оглас за из бор за су ди ју Основ ног су да у Па ра ћи ну и Ви шег су да у 
Ја го ди ни. У вре ме под но ше ња при ја ве под но си тељ ка је би ла су ди-
ја на стал ној су диј ској ду жно сти у Оп штин ском су ду у Па ра ћи ну. 
Под но си тељ ка је за су ди ју пр ви пут би ра на по ра ни јим про пи си ма 
28. де цем бра 1988. го ди не и од та да је не пре ста но вр ши ла су диј-
ску ду жност.

ВСС је 17. де цем бра 2009. го ди не до нео Од лу ку о из бо ру 
су ди ја на стал ну су диј ску функ ци ју у су до ви ма оп ште и по себ не 
над ле жно сти, ко ја је об ја вље на у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 
106/09. Под но си тељ ка се ни је на ла зи ла на спи ску иза бра них су ди-
ја у овој од лу ци.

На кон то га, ВСС је 25. де цем бра 2009. го ди не до нео Од лу-
ку број 06-00-37/2009-01 ко јом је у ста ву I из ре ке утвр ђе но да су-
ди ја ма ко је ни су иза бра не у скла ду са За ко ном о су ди ја ма („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 116/08) пре ста је су диј ска ду жност са 31. 
де цем бром 2009. го ди не, при че му су у тач. 1. до 837. на ве де на 
име на и пре зи ме на су ди ја и на зив су да у ко ме су оба вља ли су диј-
ску ду жност (под но си тељ ки но име и пре зи ме је на ве де но у тач ки 
759.). У ста ву II из ре ке ове од лу ке од ре ђе но је да на ве де не су ди-
је има ју пра во на на кна ду пла те, ко ју ће утвр ди ти вр ши лац функ-
ци је пред сед ни ка оног су да у ко јем то пра во тре ба да оства ре. У 

обра зло же њу Од лу ке је кон ста то ва но да су ди је из ста ва I из ре ке 
ни су ис пу ни ле усло ве за из бор у суд за ко ји су под не ли при ја ву 
пред ви ђе не у чла ну 45. За ко на о су ди ја ма и чл. 1, 13. и 14. Од лу ке 
о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма и ме ри ла за оце ну струч но сти, оспо-
со бље но сти и до стој но сти за из бор су ди ја и пред сед ни ка су до ва, 
те је сто га до не та Од лу ка о пре стан ку њи хо ве су диј ске ду жно сти 
са 31. де цем бром 2009. го ди не. У Од лу ци ни је на ве де на по у ка о 
прав ном ле ку, али је ве ћи на не и за бра них су ди ја, ме ђу ко ји ма је и 
под но си тељ ка, Устав ном су ду из ја ви ла жал бу про тив ове од лу ке.

3. Устав ни суд је, на сед ни ци одр жа ној 28. ма ја 2010. го ди не, 
до нео Од лу ку број VIIIУ-102/2010 ко јом је усво јио жал бу не и за-
бра ног су ди је Зо ра на Са ве љи ћа из Ни ша, по ни штио Од лу ку ВСС 
број 06-00-37/2009/01 од 25. де цем бра 2009. го ди не у де лу ко ји се 
од но си на пре ста нак су диј ске функ ци је под но си о ца и на ло жио 
ВСС да по но во од лу чи о при ја ви под но си о ца жал бе на оглас за из-
бор за су ди ју на стал ној су диј ској функ ци ји у Апе ла ци о ном су ду у 
Ни шу и Ви шем су ду у Ни шу (у да љем тек сту: Од лу ка „Са ве љић”).

У Од лу ци „Са ве љић” Устав ни суд је по но вио сво је прав не 
ста во ве утвр ђе не 25. мар та 2010. го ди не да су ди је ко ји ма је због 
не из бо ра на стал ну су диј ску  функ ци ју пре ста ла до та да шња су-
диј ска ду жност има ју пра во на жал бу Устав ном  су ду га ран то ва но 
од ред бом чла на 148. став 2. Уста ва и да од лу ка ко јом се утвр ђу је 
да им је су диј ска ду жност пре ста ла мо ра да бу де обра зло же на на-
во ђе њем кон крет них раз ло га због ко јих од ре ђе но ли це ни је иза-
бра но, а ко ји се те ме ље на усло ви ма за из бор су ди ја про пи са ним 
од ред ба ма чла на 45. За ко на о су ди ја ма и бли же уре ђе ним Од лу ком 
о кри те ри ју ми ма и ме ри ли ма за оце ну струч но сти, оспо со бље-
но сти и до стој но сти за из бор су ди ја и пред сед ни ка су до ва. Суд је 
кон ста то вао да је спро ве де ни по сту пак оп штег из бо ра су ди ја у Ре-
пу бли ци Ср би ји по огла су од 15. ју ла 2009. го ди не имао од ре ђе не 
спе ци фич но сти у од но су на уоби ча јен по сту пак из бо ра на стал ну 
су диј ску функ ци ју, ко је су се огле да ле у то ме да су по ступ ком оп-
штег из бо ра би ле об у хва ће не све су ди је ко је су у вре ме об ја вљи-
ва ња огла са оба вља ле су диј ску ду жност у скла ду са ра ни је ва же-
ћим про пи си ма, да је за њих ва жи ла прет по став ка да ис пу ња ва ју 
кри те ри ју ме и ме ри ла за из бор, али да је ова прет по став ка би ла 
обо ри ва, уко ли ко су по сто ја ли раз ло зи за сум њу да кан ди дат ис-
пу ња ва усло ве за из бор за то што ни је по ка зао да је стру чан, оспо-
со бљен и до сто јан за вр ше ње су диј ске функ ци је, при че му је ВСС 
не ис пу ње ност про пи са не прет по став ке тре ба ло да утвр ди то ком 
спро во ђе ња по ступ ка из бо ра у ко ме је мо ра ло би ти обез бе ђе но 
Уста вом за јем че но пра во на пра вич но су ђе ње. Сто га је Устав ни 
суд на ло жио ВСС сле де ће: да по но во од лу чи о при ја ви под но-
си о ца жал бе на из бор за су ди ју на стал ну су диј ску функ ци ју; да 
при ли ком спро во ђе ња по нов ног по ступ ка има у ви ду све на во де 
жал бе ка ко би от кло нио по вре де по ступ ка из бо ра; да по нов ни по-
сту пак спро ве де са гла сно Уста ву и за ко ну; да уко ли ко утвр ди да 
под но си лац не ис пу ња ва про пи са не усло ве за из бор, до не се од лу-
ку о пре стан ку ње го ве су диј ске ду жно сти у ко јој ће на ве сти ко је 
од про пи са них усло ва под но си лац не ис пу ња ва и из не ти кон крет-
не раз ло ге и до ка зе на ко ји ма за сни ва та кву од лу ку.

4. На кон до но ше ња Од лу ке „Са ве љић”, ВСС је 14. ју на 2010. 
го ди не до нео 564 по је ди нач не од лу ке о пре стан ку су диј ске ду жно-
сти ко је се од но се на од ре ђе не не и за бра не су ди је, ме ђу ко ји ма је 
и под но си тељ ка жал бе, а ко је је до ста вио Устав ном су ду по во дом 
по сту па ка по жал ба ма не и за бра них су ди ја.

Од лу ком ВСС број 119-05-00129/2010-01 од 14. ју на 2010. го-
ди не утвр ђе но је да је Ми ле ни Та сић, ко ја ни је иза бра на за су ди-
ју у скла ду са За ко ном о су ди ја ма, пре ста ла су диј ска ду жност са 
31. де цем бром 2009. го ди не (став пр ви из ре ке) и кон ста то ва но да 
се овом по је ди нач ном од лу ком за ме њу је је дин стве на Од лу ка Ви-
со ког са ве та суд ства број 06-00-37/2009-01 од 25. де цем бра 2009. 
го ди не у ста ву I тач ка 759. из ре ке (став дру ги из ре ке). Обра зло-
же ње ове од лу ке са др жи: по дат ке о об ја вљи ва њу огла са за оп шти 
из бор су ди ја; са др жи ну Од лу ке ВСС од 25. де цем бра  2009. го ди-
не; прав не ста во ве Устав ног су да утвр ђе не 25. мар та 2010. го ди не; 
бит не ста во ве Устав ног су да из ло же не у Од лу ци „Са ве љић”; ци ти-
ра не од ред бе чла на 45. За ко на о су ди ја ма, као и чл. 13. и 14. Од лу-
ке о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма и ме ри ла за оце ну струч но сти, оспо-
со бље но сти и до стој но сти за из бор су ди ја и пред сед ни ка су до ва; 
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раз ло ге због ко јих Ми ле на Та сић не ис пу ња ва усло ве за из бор за 
су ди ју. На ве де но је да по сто је раз ло зи за сум њу у по гле ду ње не 
струч но сти и оспо со бље но сти, јер је у тро го ди шњем пе ри о ду (од 
2006. до 2008. го ди не) би ло ви ше при ту жби стра на ка због оду го-
вла че ња из вр шног по ступ ка док је ра ди ла у Оп штин ском су ду у 
Па ра ћи ну, и то у пред ме ти ма И. 941/06, И. 1955/07, И. 855/05, И. 
773/06 и И. 95/04. По је ди нач на од лу ка Ви со ког са ве та суд ства, као 
ни прет ход на Од лу ка ко ја се њо ме за ме њу је, не са др же по у ку о 
пра ву на жал бу.

5. Ми ле на Та сић је жал бом оспо ри ла на ве де ну по је ди нач ну 
од лу ку ВСС због по гре шно утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња. У жал-
би на во ди да је у то ку 2006. и 2007. го ди не би ла пар нич ни су ди ја, 
а да је од 1. ја ну а ра 2008. го ди не по сту па ла и у ван пар нич ним и 
из вр шним пред ме ти ма. Ис ти че да је у из вр шној ма те ри ји до би-
ла до ста ста рих пред ме та, ме ђу ко ји ма су и пред ме ти озна че ни у 
оспо ре ној Од лу ци, па би при ту жбе стра на ка тре ба ло да се од но се 
на рад прет ход них су ди ја. Из ја сни ла се о рад ња ма ко је је пред у зе-
ла у сва ком од на ве де них пред ме та и о то ме до ста ви ла пи са не до-
ка зе, твр де ћи да ни су по сто ја ли про пу сти у ње ном по сту па њу ко ји 
би до при не ли оду го вла че њу из вр шног по ступ ка. 

Под но си тељ ка је на ве ла да оста је при жал би под не тој про тив 
Од лу ке ВСС од 25. де цем бра 2009. го ди не, ко ју је из ја ви ла због 
по вре де на че ла јав но сти, рас прав но сти и не при стра сно сти у по-
ступ ку из бо ра су ди ја, због по вре де пра ва на обра зло же ну од лу ку 
и прав ни лек, као и због не по сто ја ња објек тив них кри те ри ју ма за 
из бор, од су ства ран ги ра ња кан ди да та и про пу ста да се при ба ви 
ми шље ње ко ле ги ју ма су до ва за кан ди да те ко ји су у вре ме из бо ра 
вр ши ли су диј ску ду жност.

Под но си тељ ка је зах те ва ла да Устав ни суд по ни шти од лу-
ке ВСС про тив ко јих је из ја ви ла жал бе, на ло жи ВСС да от кло ни 
штет не по сле ди це сво јих од лу ка и од ло жи из вр ше ње оспо ре них 
од лу ка.

6. У по ступ ку по жал ба ма под но си тељ ке про тив од лу ке о 
пре стан ку ње не су диј ске ду жно сти, Устав ни суд је, на осно ву од-
ред бе чла на 100. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 109/07), за ка зао рас пра ву, ко ја је одр жа на 1. де цем-
бра 2010. го ди не, у при су ству под но си тељ ке жал бе и овла шће ног 
пред став ни ка до но си о ца оспо ре них од лу ка.

Су ди ја из ве сти лац је на рас пра ви из нео са др жи ну оспо ре не 
по је ди нач не од лу ке ВСС и раз ло ге на ве де не у жал би под но си тељ-
ке, ука зу ју ћи уче сни ци ма у по ступ ку да на рас пра ви, пре све га, 
тре ба раз ја сни ти пи та ње да ли је под но си тељ ка жал бе, као по сту-
па ју ћи су ди ја у пред ме ти ма из вр ше ња Оп штин ског су да у Па ра-
ћи ну на ве де ним у оспо ре ној Од лу ци, до при не ла оду го вла че њу 
по ступ ка ко је мо же до ве сти у оправ да ну сум њу ње ну струч ност 
и оспо со бље ност, по себ но има ју ћи у ви ду на во де жал бе и до ка зе 
ко ји су уз њу до ста вље ни.  

Овла шће но ли це ВСС је на рас пра ви оста ла при на во ди ма из 
оспо ре не по је ди нач не Од лу ке ВСС, пре ма ко ји ма је под но си тељ-
ка жал бе као су ди ја до при не ла оду го вла че њу суд ског по ступ ка у 
пред ме ти ма на ве де ним у тој од лу ци. Ис та кла је да су у пи та њу 
пред ме ти из вр ше ња у ко ји ма је по сту пак по за ко ну хи тан, а да су 
при ту жбе под не те у то ку 2008. го ди не ка да је под но си тељ ка би ла 
из вр шни су ди ја. Ни је мо гла да се из ја сни о то ме да ли је ВСС вр-
шио увид у озна че не пред ме те, или је ста ње у пред ме ти ма утвр ђе-
но на осно ву дру гих до ка за ко је је до ста вио суд у ко ме је под но си-
тељ ка жал бе ра ди ла из вр шну ма те ри ју, и то не са мо у то ку 2008. 
го ди не већ и у то ку 2007. го ди не, док се о оста лим на во ди ма жал бе 
ко ји се од но се на рад ње ко је је под но си тељ ка пред у зе ла у озна че-
ним пред ме ти ма и о до ка зи ма ко ји су на те окол но сти до ста вље ни 
ВСС уз жал бу ни је из ја шња ва ла. 

Под но си тељ ка жал бе је на рас пра ви из ја ви ла да је 2007. го-
ди не до би ла у рад са мо 37 из вр шних пред ме та, и то у то ку ле та 
ка да је по сту па ју ћи из вр шни су ди ја у тим пред ме ти ма оти шао на 
го ди шњи од мор, па је ма њи број хит них пред ме та из вр ше ња рас-
по де љен свим су ди ја ма та да шњег Оп штин ског су да у Па ра ћи ну. 
На ве ла је да су сви ти пред ме ти ре ше ни у то ку 2007. го ди не, што 
се мо же ви де ти из из ве шта ја о ра ду ко ји је до ста ви ла уз жал бу. 
По но во је ис та кла да је спор ним из вр шним пред ме ти ма за ду же на 
тек 2008. го ди не, да је на кон при је ма оспо ре не по је ди нач не Од лу-
ке ВСС у њих из вр ши ла увид, те да и да ље сма тра да ни су по сто-
ја ли ње ни про пу сти у ра ду на овим пред ме ти ма и да под не те при-
ту жбе не мо гу би ти раз лог да се фор ми ра сум ња у ње ну струч ност 
и оспо со бље ност, по себ но има ју ћи у ви ду ре зул та те ра да ко је је 

оства ри ла у по сма тра ном пе ри о ду, а ко ји у оспо ре ној Од лу ци ни су 
ни по ме ну ти, ни ти це ње ни.

7. Устав ни суд на ла зи да су за од лу чи ва ње о жал ба ма под-
но си тељ ке ме ро дав не сле де ће од ред бе Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
за ко на и оп штих ака та ко је је до нео ВСС:

Устав утвр ђу је: да се од ред бе о људ ским и ма њин ским пра ви-
ма ту ма че у ко рист уна пре ђе ња вред но сти де мо крат ског дру штва, 
са гла сно ва же ћим ме ђу на род ним стан дар ди ма људ ских и ма њин-
ских пра ва, као и прак си ме ђу на род них ин сти ту ци ја ко је над зи ру 
њи хо во спро во ђе ње (члан 18. став 3.); да људ ска и ма њин ска пра ва 
за јем че на Уста вом мо гу за ко ном би ти огра ни че на ако огра ни че-
ње до пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га Устав до пу шта, у оби му 
нео п ход ном да се устав на свр ха огра ни че ња за до во љи у де мо крат-
ском дру штву и без за ди ра ња у су шти ну за јем че ног пра ва, као и 
да су при огра ни ча ва њу људ ских и ма њин ских пра ва, сви др жав ни 
ор га ни, а на ро чи то су до ви, ду жни да во де ра чу на о су шти ни пра ва 
ко је се огра ни ча ва, ва жно сти свр хе огра ни че ња, при ро ди и оби му 
огра ни че ња, од но су огра ни че ња са свр хом огра ни че ња и о то ме да 
ли по сто ји на чин да се свр ха огра ни че ња по стиг не ма њим огра ни-
че њем пра ва (члан 20. ст. 1. и 3.); да сва ко има пра во на не за ви сан, 
не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но и у ра зум-
ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма и оба ве за-
ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње по ступ ка, 
као и о оп ту жба ма про тив ње га, те да се јав ност мо же ис кљу чи ти 
то ком чи та вог по ступ ка ко ји се во ди пред су дом или у де лу по-
ступ ка, са мо ра ди за шти те ин те ре са на ци о нал не без бед но сти, јав-
ног ре да и мо ра ла у де мо крат ском дру штву, као и ра ди за шти те 
ин те ре са ма ло лет ни ка или при ват но сти уче сни ка у по ступ ку, у 
скла ду са за ко ном (члан 32. ст. 1. и 3.); да сва ко има пра во на жал-
бу или дру го прав но сред ство про тив од лу ке ко јом се од лу чу је о 
ње го вом пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су (члан 
36. став 2.); да Од лу ку о пре стан ку су диј ске функ ци је до но си Ви-
со ки са вет суд ства, да про тив ове од лу ке су ди ја има пра во жал бе 
Устав ном су ду и да из ја вље на жал ба ис кљу чу је пра во на под но ше-
ње устав не жал бе (члан 148. став 2.); да су од лу ке Устав ног су да 
ко нач не, из вр шне и оп ште о ба ве зу ју ће (члан 166. став 2.).

Од ред ба ма За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
116/08, 58/09 и 104/09) је про пи са но: да за су ди ју мо же би ти иза-
бран др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је ко ји ис пу ња ва оп ште усло ве 
за рад у др жав ним ор га ни ма, ко ји је за вр шио прав ни фа кул тет, 
по ло жио пра во суд ни ис пит и ко ји је стру чан, оспо со бљен и до-
сто јан су диј ске функ ци је (члан 43.); да струч ност под ра зу ме ва по-
се до ва ње те о риј ског и прак тич ног зна ња по треб ног за оба вља ње 
су диј ске ду жно сти, да оспо со бље ност под ра зу ме ва ве шти не ко је 
омо гу ћа ва ју ефи ка сну при ме ну спе ци фич них прав нич ких зна ња у 
ре ша ва њу суд ских пред ме та, да до стој ност под ра зу ме ва мо рал не 
осо би не ко је су ди ја тре ба да по се ду је и по на ша ње у скла ду са тим 
осо би на ма, да су мо рал не осо би не ко је су ди ја тре ба да по се ду је 
 – по ште ње, са ве сност, пра вич ност, до сто јан стве ност, ис трај ност и 
узор ност, а по на ша ње са тим осо би на ма под ра зу ме ва чу ва ње угле-
да су ди је и су да у слу жби и из ван ње, свест о дру штве ној од го вор-
но сти, одр жа ва ње не за ви сно сти и не при стра сно сти, по у зда но сти 
и до сто јан ства у слу жби и из ван ње и пре у зи ма ња од го вор но сти за 
уну тра шњу ор га ни за ци ју и по зи тив ну сли ку о суд ству у јав но сти, 
као и да кри те ри ју ме и ме ри ла за оце ну струч но сти, оспо со бље-
но сти и до стој но сти про пи су је Ви со ки са вет суд ства, у скла ду са 
за ко ном (члан 45. ст. 2. до 6.); да Ви со ки са вет суд ства при ба вља 
по дат ке и ми шље ња о струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти 
кан ди да та, те да се по да ци и ми шље ња при ба вља ју од ор га на и ор-
га ни за ци ја у ко ји ма је кан ди дат ра дио у прав ној стру ци, а за кан-
ди да те ко ји до ла зе из су до ва оба ве зно је при ба вља ње ми шље ња 
сед ни це свих су ди ја су да из ко га по ти че кан ди дат, као и ми шље ње 
сед ни це свих су ди ја не по сред но ви шег су да, у ко је кан ди дат има 
пра во уви да пре из бо ра (члан 49. ст. 1. и 2.); да су ди је иза бра не 
по За ко ну о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 63/01, 42/02, 
17/03, 27/03, 29/04, 35/04, 44/04, 61/05, 101/05 и 46/06) и За ко ну о 
су до ви ма („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, бр. 46/91, 60/91 
 – ис прав ка, 18/92  – ис прав ка, 71/92, 63/01, 42/02, 27/03 и 29/04) на-
ста вља ју функ ци ју у су до ви ма за ко је су иза бра не до да на сту па ња 
на функ ци ју су ди ја иза бра них у скла ду са овим за ко ном (члан 99. 
став 1.); да су ди ја ма из чла на 99. ст. 1. и 2. овог за ко на, ко ји ни су 
иза бра ни у скла ду са овим за ко ном, ду жност пре ста је да ном сту-
па ња на функ ци ју су ди ја иза бра них у скла ду са овим за ко ном, а 
да су ди је из ста ва 1. овог чла на, има ју пра во на на кна ду пла те у 
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тра ја њу од шест ме се ци у ви си ни пла те ко ју су има ли у тре нут ку 
пре стан ка ду жно сти (члан 101. ст. 1. и 2.); да овај за кон сту па на 
сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре-
пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се од 1. ја ну а ра 2010. го ди не, из у зев 
од ред бе чла на 20. став 2. ко ја се при ме њу је од сту па ња овог за ко на 
на сна гу и од ре да ба чл. 43 –54. и чла на 81, чла на 82. став 1. и чл. 
83. и 88. овог за ко на, ко је по чи њу да се при ме њу ју од да на кон сти-
ту и са ња Ви со ког са ве та суд ства (члан 107. став 1.).

За кон о Ви со ком са ве ту суд ства („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 116/08), по ред оста лог, про пи су је да Са вет мо же да од лу чи да 
ра ди у јав ној сед ни ци, у скла ду са По слов ни ком (члан 14. став 1.), 
као и да од лу ке Са ве та мо ра ју увек би ти обра зло же не, ка да је про-
тив њих до зво љен прав ни лек и ка да је то за ко ном и По слов ни ком 
про пи са но (члан 17. став 2.)

По слов ни ком о ра ду Ви со ког са ве та суд ства је пред ви ђе но да 
су сед ни це Са ве та за тво ре не за јав ност (члан 5.) и да од лу ке Са ве-
та про тив ко јих је до зво љен прав ни лек мо ра ју би ти обра зло же не 
(члан 32. став 1.).

Од ред ба ма чла на 13. Од лу ке о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма и ме-
ри ла за оце ну струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти за из бор 
су ди ја и пред сед ни ка су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, број 49/09), 
ко ју је на осно ву чла на 45. За ко на о су ди ја ма до нео Ви со ки са-
вет суд ства, про пи са но је: да се прет по ста вља да су ди ја ко ји је би-
ран по ра ни јим про пи си ма и ко ји у вре ме из бо ра вр ши су диј ску 
ду жност, а при ја вио се за из бор у суд исте вр сте, од но сно истог 
сте пе на, ис пу ња ва кри те ри ју ме и ме ри ла из ове од лу ке (став 1.); 
да је ова прет по став ка обо ри ва, уко ли ко по сто је раз ло зи за сум-
њу да кан ди дат ис пу ња ва кри те ри ју ме и ме ри ла из ове од лу ке, за-
то што ни је по ка зао да је стру чан, оспо со бљен и до сто јан за вр-
ше ње су диј ске функ ци је (став 2.); да се сма тра да кан ди дат ни је 
ис по љио до во љан ни во струч но сти ако је у по след ње три го ди не 
имао уки ну тих од лу ка знат но из над про се ка су да у ко ме вр ши су-
диј ску ду жност (став 3.); да се сма тра да кан ди дат ни је ис по љио 
до во љан ни во оспо со бље но сти ако у по след ње три го ди не ни је 
за вр шио број пред ме та ко ји је од ре ђен Ме ри ли ма за оце ну ми ни-
му ма успе шно сти вр ше ња су диј ске ду жно сти ко ја ће се при вре-
ме но при ме њи ва ти до да на по чет ка при ме не од ре да ба чл. 21. до 
28. За ко на о уре ђе њу су до ва („Слу жбе ни гла сник РС”, број 80/05) 
или ако се за ста ре ва ње кри вич ног по ступ ка мо же при пи са ти очи-
глед ном про пу сту кан ди да та (став 4.); да се сма тра да кан ди дат 
ни је ис пу нио кри те ри ју ме и ме ри ла из ове од лу ке ако му је Ве-
ли ко пер со нал но ве ће утвр ди ло раз ло ге за раз ре ше ње (став 5.); да 
ће Ви со ки са вет суд ства у сва ком кон крет ном слу ча ју оце ни ти да 
ли кан ди дат ко ме је у по ступ ку пред Ве ли ким пер со нал ним ве ћем 
из ре че на ди сци плин ска ме ра ис пу ња ва кри те ри ју ме и ме ри ла из 
ове од лу ке (став 6.). Од ред ба ма чла на 14. ста ва 1. на ве де не Од лу ке 
про пи са но је да се раз ло зи за сум њу у струч ност и оспо со бље ност 
кан ди да та обра зу ју за ви сно од: про цен та ис пу ње но сти ори јен та-
ци о не нор ме (тач ка 1));  бро ја ме ри тор но ре ше них пред ме та и бро-
ја пред ме та ре ше них на дру ги на чин (тач ка 2)); бро ја по твр ђе них, 
пре и на че них и уки ну тих од лу ка по прав ном ле ку (тач ка 3)); бро-
ја отво ре них рас пра ва пред ви шим су дом ко је се мо гу при пи са ти 
про пу сту пр во сте пе ног су ди је (тач ка 4)); бро ја пред ме та у ко ји ма 
је рас пра ва по но во отво ре на и вре ме на од за кљу че ња до по нов ног 
отва ра ња но ве рас пра ве (тач ка 5)); ко е фи ци јен та ажур но сти (тач ка 
6)); вре ме на из ра де од лу ка (тач ка 7)); на чи на по сту па ња са ста рим 
пред ме ти ма (бро ја при мље них и бро ја ре ше них ста рих пред ме та 
и у ко јим ро ко ви ма (тач ка 8)); бро ја за ста ре лих пред ме та у кри-
вич ним по ступ ци ма ко ји се мо гу при пи са ти очи глед ном про пу сту 
кан ди да та (тач ка 9)). Од ред ба ма чла на 15. уре ђе но је пи та ње из-
во ра по да та ка и на чи на при ба вља ња по да та ка и ми шље ња за све 
кан ди да те, по ред оста лог и ми шље ња од сед ни це свих су ди ја.

8. Устав ни суд нај пре ис ти че да је оспо ре на по је ди нач на Од лу ка 
ВСС од 14. ју на 2010. го ди не до не та у из вр ше њу Од лу ке „Са ве љић”. 

С об зи ром на то да су од лу ке Устав ног су да ко нач не, из вр-
шне и оп ште о ба ве зу ју ће, те да се 837 не и за бра них су ди ја ко ји ма 
је оспо ре ном Од лу ком ВСС од 25. де цем бра 2009. го ди не утвр ђен 
пре ста нак су диј ске ду жно сти, а ме ђу ко ји ма и под но си тељ ки жал-
бе, на ла зе у ис тој прав ној си ту а ци ји као и не и за бра ни су ди ја Зо-
ран Са ве љић, ВСС је био ду жан да по но ви по сту пак по при ја ви 
на из бор у скла ду са прав ним ста во ви ма и на ло зи ма Устав ног су да 
из ло же ним у Од лу ци „Са ве љић” и у од но су на дру ге не и за бра не 
су ди је ко је су овом су ду из ја ви ле жал бе про тив на ве де не тзв. је-
дин стве не од лу ке ВСС. 

На осно ву до ку мен та ци је ко ју су Устав ном су ду до ста ви ли 
уче сни ци у по ступ ку и ре зул та та одр жа не рас пра ве, Суд је утвр-
дио да је у по ступ ку до но ше ња оспо ре не по је ди нач не Од лу ке 
ВСС од 14. ју на 2010. го ди не са мо де ли мич но по сту пље но по на-
ло зи ма из Од лу ке „Са ве љић”. 

Устав ни суд је у Од лу ци „Са ве љић” кон ста то вао да је у по-
ступ ку из бо ра су ди ја кан ди да ти ма ко ји су оба вља ли су диј ску ду-
жност мо ра ло би ти обез бе ђе но Уста вом за јем че но пра во на пра-
вич но су ђе ње. Ово из сле де ћих раз ло га: у пи та њу су ли ца ко ја су 
по ра ни јим про пи си ма би ра на на стал ну су диј ску ду жност; за ова 
ли ца је ва жи ла прет по став ка да ис пу ња ва ју кри те ри ју ме и ме ри-
ла за из бор су ди је; на ве де на прет по став ка би ла је обо ри ва, уко-
ли ко су по сто ја ли раз ло зи за сум њу да кан ди дат ис пу ња ва усло ве 
за из бор у по гле ду струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти; у 
слу ча ју сум ње, не по сто ја ње не ког од усло ва за из бор мо гло је би-
ти утвр ђе но са мо на осно ву до ка за у спро ве де ном по ступ ку, јер 
раз ло зи за не из бор пред ста вља ју исто вре ме но и раз ло ге за по кре-
та ње ди сци плин ског по ступ ка про тив су ди је, па чак и за ње го во 
раз ре ше ње; не из бор на су диј ску функ ци ју имао је за по сле ди цу не 
са мо пре ста нак су диј ске ду жно сти, већ и пре ста нак рад ног од но са 
и гу би так пра ва по том осно ву.

Устав ни суд је имао у ви ду да се од ред бе чла на 32. Уста ва пр-
вен стве но од но се на јем ства пра вич ног су ђе ња у гра ђан ским и кри-
вич ним ства ри ма у по ступ ку пред су до ви ма. Ме ђу тим, ту ма че њем 
овог устав ног пра ва у скла ду са прак сом ме ђу на род них ин сти ту ци ја 
за за шти ту људ ских пра ва, са гла сно од ред би чла на 18. став 3. Уста-
ва, Устав ни суд је за кљу чио сле де ће: пр во, да се стан дар ди пра вич-
ног про це са при ме њу ју и у ди сци плин ским, управ ним, ца рин ским 
и фи скал ним по ступ ци ма; дру го, да по јам су да има ауто ном но зна-
че ње у прак си Европ ског су да за људ ска пра ва, осло бо ђе но раз ли-
чи тих на ци о нал них де фи ни ци ја. На те ме љу прак се Европ ског су да 
за људ ска пра ва, нај пре пред ме та Eske li nen and Ot hers pro tiv Fin ske 
(GC, број 63235/00, 19. апри ла 2007.), а пре све га пред ме та Olu jić 
pro tiv Hr vat ske (број 22330/05, 5. фе бру ар 2009.) у ко ме је на ве де но 
да Др жав но суд ско ве ће тре ба сма тра ти не за ви сним су дом (три бу-
нал) осно ва ним за ко ном, те да је сто га у свр ху чла на 6. став 1. Кон-
вен ци је ди сци плин ски по сту пак про тив под но си о ца зах те ва (су ди је 
и пред сед ни ка Вр хов ног су да Хр ват ске) био во ђен пред су дом (три-
бу нал), Устав ни суд је оце нио да и по сту пак у ко ме су до не те оспо-
ре не од лу ке ВСС под ле же зах те ви ма пра вич ног су ђе ња у сми слу 
чла на 32. Уста ва, јер је во ђен пред сво је вр сним три бу на лом.

9. У Од лу ци „Са ве љић” на ло же но је ВСС да по но во од лу чи 
о при ја ви под но си о ца жал бе на из бор за су ди ју на стал ну су диј ску 
функ ци ју ка ко би се у по нов ном по ступ ку от кло ни ле по вре де учи-
ње не при ли ком оп штег из бо ра и по сту пак спро вео са гла сно Уста ву 
и за ко ну. У из вр ше њу на ве де не од лу ке, ВСС ни је по но вио по сту-
пак од лу чи ва ња о при ја ви под но си тељ ке жал бе, већ је са мо до нео 
по је ди нач ну од лу ку о пре стан ку ње не су диј ске ду жно сти ко јом је 
за ме нио ра ни је до не ту тзв. је дин стве ну Од лу ку од 25. де цем бра 
2009. го ди не у де лу ста ва I из ре ке ко ји се од но сио на под но си тељ-
ку. У оспо ре ној по је ди нач ној од лу ци на ве де ни су раз ло зи за сум њу 
у оспо со бље ност под но си тељ ке да оба вља су диј ску ду жност, али 
не и до ка зи на ко ји ма је ова сум ња за сно ва на, на чин на ко ји су по-
да ци о по сту па њу у шест из вр шних пред ме та при ба вље ни и вре ме 
ка да је то учи ње но. На ве де ни не до ста ци обра зло же ња ове од лу ке 
су уто ли ко зна чај ни ји што из за пи сни ка са ХХV Ре дов не сед ни це 
Пр вог са ста ва ВСС, одр жа не 18. но вем бра 2009. го ди не, у пе ри о ду 
од 10.00 до 17.30 ча со ва, про из ла зи да су на сед ни ци раз ма тра не 
при ја ве кан ди да та за шест ви ших и де вет основ них су до ва са под-
руч ја Апе ла ци о ног су да у Кра гу јев цу, из ме ђу оста лог и за Основ ни 
суд у Па ра ћи ну и Ви ши суд у Ја го ди ни за ко је се при ја ви ла под но-
си тељ ка. У на ве де ном за пи сни ку је кон ста то ва но да су Б.Т. и Н.Ј. 
(чла но ви ВСС из ре да су ди ја) упо зна ли чла но ве са ре зул та ти ма ра-
да су ди ја за пе ри од од 2006. до 2008. го ди не у по гле ду ис пу ње но-
сти нор ме и про цен та успе шно сти, има ју ћи у ви ду ре зул та те ра да 
су до ва за на ве де ни пе ри од и при лив пред ме та, да су има ли у ви ду 
по дат ке ко ји се од но се на до стој ност су ди ја и да се во ди ло ра чу на 
о то ме у ко јој ма те ри ји су ди је по сту па ју, ка ко би би ли сра змер но 
за сту пље ни нај бо љи кан ди да ти из свих су де ћих ма те ри ја. Из за пи-
сни ка, да кле, про из ла зи да при ли ком од лу чи ва ња о при ја ви под но-
си тељ ке жал бе ВСС ни је раз ма трао по дат ке о ње ном по сту па њу у 
по је ди ним из вр шним пред ме ти ма, ни ти је у њих вр шио увид, а из 
оста лих до ста вље них за пи сни ка се ви ди да ВСС на дру гим сед ни-
ца ма ни је по но во раз ма трао ње ну кан ди да ту ру.
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По ред не до ста та ка у обра зло же њу оспо ре не Од лу ке ВСС од 

14. ју на 2010. го ди не, ова од лу ка не са др жи ни по у ку о пра ву на 
жал бу. 

Устав ни суд ука зу је на то да пра вич но су ђе ње об у хва та и пра-
во на при ступ су ду ко је мо же би ти по вре ђе но или ус кра ће но по сто-
ја њем ка ко прав них, та ко и фак тич ких смет њи. У Од лу ци „Са ве-
љић” Устав ни суд се већ из ја снио о то ме да оспо ре на Од лу ка ВСС 
од 25. де цем бра 2010. го ди не због не до вољ ног сте пе на кон крет но-
сти обра зло же ња по вре ђу је пра во под но си о ца на при ступ су ду, јер 
не да је мо гућ ност за ње но су штин ско ис пи ти ва ње у по ступ ку по 
жал би. Не по сто ја ње де ло твор ног прав ног ле ка би, та ко ђе, мо гло 
пред ста вља ти по вре ду пра ва на при ступ су ду. У овом слу ча ју, жал-
ба про тив од лу ке о пре стан ку су диј ске функ ци је је до зво ље на, али 
је по нов ним про пу шта њем да на ве де по у ку о прав ном ле ку ВСС 
мо гао по вре ди ти пра во на жал бу не и за бра них су ди ја ко ји ма је пре-
ста ла су диј ска ду жност, за јем че но чла ном 36. став 2. Уста ва. До по-
вре де тог пра ва под но си тељ ке ни је до шло јер је би ла упо зна та са 
прав ним ста вом Устав ног су да пре ма ко ме се про тив од лу ке ВСС о 
пре стан ку су диј ске ду жно сти мо же из ја ви ти жал ба овом су ду.

10. Устав ни суд, да ље, кон ста ту је да оспо ре на по је ди нач на 
од лу ка ВСС од 14. ју на 2010. го ди не ни је до не та у по нов ном по-
ступ ку од лу чи ва ња о при ја ви под но си тељ ке жал бе за из бор, па та-
ко ни су от кло ње не по вре де по ступ ка ко је се огле да ју у сле де ћем:

Под но си тељ ки жал бе, као ни дру гим не и за бра ним су ди ја ма 
у по ступ ку оп штег из бо ра пред ВСС ни је би ло обез бе ђе но пра во 
на јав ну рас пра ву. Под но си тељ ки ни је би ло омо гу ће но да се у по-
ступ ку упо зна са чи ње ни ца ма на осно ву ко јих је ВСС обра зо вао 
раз ло ге за сум њу у ње ну оспо со бље ност и да се о њи ма из ја сни. 
Под но си тељ ка је тек се дам ме се ци на кон за вр ше ног оп штег из бо-
ра са зна ла за раз ло ге због ко јих је утвр ђе но да не ис пу ња ва усло ве 
за из бор за су ди ју, а пр ви пут се о њи ма из ја сни ла на рас пра ви 
одр жа ној пред Устав ним су дом. Има ју ћи у ви ду при ро ду по ступ ка 
из бо ра у ко ме је сум ња у ис пу ње ност усло ва за из бор су ди је ко ји 
већ оба вља су диј ску ду жност мо ра ла би ти за сно ва на на по да ци ма 
и до ка зи ма ко је је од над ле жних ор га на при ба вио ВСС, кан ди да-
ти ма су мо ра ли би ти пре до че ни ти по да ци и до ка зи ка ко би мо гли 
да их про ве ре и евен ту ал но оспо ре. ВСС је под но си тељ ки жал бе, 
као и дру гим кан ди да ти ма ко ји су прет ход но вр ши ли су диј ску ду-
жност, ус кра тио мо гућ ност да се из ја сне о окол но сти ма ко је су би-
ле пр вен стве но чи ње нич не, а не прав не при ро де, и ко је су до ве ле 
до те шких по сле ди ца за њих.

Пра во на пра вич но су ђе ње, из ме ђу оста лог, об у хва та и кон-
тра дик тор ност. Од су штин ског зна ча ја за пра вич ни по сту пак је 
да стран ке има ју при ли ку да на пра ви на чин уче ству ју у по ступ ку 
пред су дом (mu ta tis mu tan dis пред ВСС као три бу на лом). Европ ски 
суд сма тра да стран ка у на че лу мо ра има ти мо гућ ност не са мо да 
из не се све до ка зе да би ус пе ла у спо ру, не го и да бу де оба ве ште на 
и да из не се сво је ми шље ње о до ка зи ма дру ге стра не ко ји су под-
не ти да би се ути ца ло на од лу ку су да (ви ди: пре су де у слу ча је ви ма 
Lo bo Mac ha do про тив Por tu ga li je и Ver me u len про тив Bel gi je). 

Под но си тељ ки жал бе не са мо да је би ло оне мо гу ће но рас-
пра вља ње у по ступ ку из бо ра, већ је ВСС из по ступ ка ис кљу чио 
јав ност. ВСС је у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је” об ја-
вио Од лу ку о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма и ме ри ла за оце ну струч но-
сти, оспо со бље но сти и до стој но сти за из бор су ди ја и пред сед ни ка 
су до ва, оглас за из бор су ди ја, Од лу ку о из бо ру су ди ја на стал ну 
су диј ску функ ци ју у су до ви ма оп ште и по себ не над ле жно сти и 
Од лу ку о пре стан ку су диј ске функ ци је, али су све дру ге од лу ке, 
сед ни це и по сту па ња ВСС оста ли за тво ре ни за јав ност.

Од ред бом чла на 32. став 3. Уста ва утвр ђе но је да се јав ност 
мо же ис кљу чи ти то ком чи та вог по ступ ка ко ји се во ди пред су дом 
или у де лу по ступ ка, са мо ра ди за шти те ин те ре са на ци о нал не без-
бед но сти, јав ног ре да и мо ра ла у де мо крат ском дру штву, као и ра-
ди за шти те ма ло лет ни ка или при ват но сти уче сни ка у по ступ ку, у 
скла ду са за ко ном.

Од ред бом чла на 14. став 1. За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства 
про пи са но је да Са вет мо же да од лу чи да ра ди у јав ној сед ни ци, 
али је По слов ни ком о свом ра ду ВСС утвр дио да су ње го ве сед ни-
це за тво ре не за јав ност.

Устав ни суд кон ста ту је да је ис кљу че ње јав но сти са сед ни це 
ВСС сва ка ко ну жно ка да је по треб но за шти ти при ват ност ли ца ко-
ја оба вља ју су диј ску ду жност, а по себ но њи хов углед и до сто јан-
ство. Ме ђу тим, Устав ни суд оце њу је да по сту пак оп штег из бо ра 
ко ји је спро вео ВСС у це ли ни ни је био у до вољ ној ме ри отво рен 

ни за стра нач ку јав ност, ни ти за оп шту јав ност. Сва ко од при ја-
вље них кан ди да та ко ји је оба вљао су диј ску ду жност је имао ле-
ги ти ман ин те рес да му бу ду до ступ ни по да ци о ре зул та ти ма ра да 
свих су ди ја због ме ђу соб ног упо ре ђи ва ња и вред но ва ња ре зул та та, 
као и да зах те ва да се о ње го вој кан ди да ту ри јав но рас пра вља. Оп-
шти из бор су ди ја у скло пу ре фор ме пра во су ђа је био од ве ли ког 
дру штве ног ин те ре са, па је и оп шта јав ност тре ба ла да до би је ви-
ше ин фор ма ци ја о из бор ном по ступ ку, што је мо гло да ис кљу чи 
сум ње у по ли тич ку мо ти ви са ност и ар би трер ност из бор ног про-
це са ко је су би ле при сут не у ши рој јав но сти. У та квим окол но сти-
ма Устав ни суд не мо же при хва ти ти тврд њу ВСС да је у по ступ ку 
из бо ра би ла обез бе ђе на јав ност.

Зах тев за јав но шћу рас пра ве до при но си пра ву на пра ви чан 
про цес и оства ри ва њу ње го вог ци ља, јер шти ти уче сни ке у по-
ступ ку од до но ше ња тај них од лу ка ко је из ми чу кон тро ли јав но сти 
и ти ме ја ча по ве ре ње стра на ка и гра ђа на у суд ске ин сти ту ци је.

11. Устав ни суд је оце нио да ВСС у по ступ ку од лу чи ва ња 
о при ја ви под но си тељ ке жал бе на из бор за су ди ју ни је пра вил но 
при ме нио ме ро дав но ма те ри јал но пра во. 

На и ме, не спор но је да ВСС за под но си тељ ку жал бе и за дру-
ге кан ди да те ко ји до ла зе из су до ва ни је при ба вљао ми шље ње сед-
ни це свих су ди ја су да из ко га по ти че кан ди дат, као и ми шље ње 
сед ни це свих су ди ја не по сред но ви шег су да. Пре ма из ја ва ма пред-
став ни ка ВСС да тим на рас пра ва ма, ми шље ња су до ва ни су тра-
же на јер је по сто ја ла прет по став ка да све су ди је ко је су би ра не по 
ра ни јим про пи си ма и ко је у вре ме из бо ра вр ше су диј ску функ ци ју 
ис пу ња ва ју кри те ри ју ме и ме ри ла за из бор. Под но си тељ ка у жал-
би на во ди да је ВСС на сед ни ци од 1. сеп тем бра 2009. го ди не до-
нео за кљу чак да се не тра же ми шље ња ко ле ги ју ма су до ва, са обра-
зло же њем да се од ред бе чла на 49. За ко на о су ди ја ма при ме њу ју 
тек од 1. ја ну а ра 2010. го ди не. Устав ни суд се обра тио ВСС пи са-
ним зах те вом за до ста вља ње свих за пи сни ка са сед ни ца ВСС, али 
за пи сник од 1. сеп тем бра 2009. го ди не ни је до ста вљен Су ду, као 
ни још не ко ли ко дру гих за пи сни ка, што се мо же ви де ти из ред ног 
бро ја сед ни ца са ко јих су за пи сни ци до ста вље ни.

У ве зи на ве де ног прав ног пи та ња, Устав ни суд нај пре кон ста-
ту је да су од ред бе чла на 49. За ко на о су ди ја ма из 2008. го ди не мо ра-
ле би ти при ме њи ва не у вре ме спро во ђе ња по ступ ка оп штег из бо ра 
2009. го ди не, на осно ву од ред бе чла на 107. став 1. овог за ко на. Од-
ред бом чла на 15. став 2. Од лу ке о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма и ме-
ри ла за оце ну струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти за из бор 
су ди ја и пред сед ни ка су до ва је, та ко ђе, про пи са но да се за су ди је, 
по ред оста лих по да та ка и ми шље ња, при ба вља и ми шље ње од сед-
ни це свих су ди ја. Устав ни суд је сто га оце нио да, без об зи ра на раз-
ло ге којимa сe руководиo ВСС да не при ба вља на ве де на ми шље ња, 
ВСС ни је био овла шћен да за кључ ком из ме ни им пе ра тив не од ред бе 
чла на 49. За ко на о су ди ја ма ко је про пи су ју да се у по ступ ку из бо ра 
су ди ја ми шље ња сед ни ца свих су ди ја оба ве зно при ба вља ју.

По оце ни Устав ног су да, ВСС ни је пра вил но при ме нио ни од-
ред бе чл. 13. и 14. Од лу ке о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма и ме ри ла за 
оце ну струч но сти, оспо со бље но сти и до стој но сти за из бор су ди ја 
и пред сед ни ка су до ва ко је се од но се на из бор за стал ну функ ци ју 
су ди је ко ји је би ран по ра ни јим про пи си ма и ко ји у вре ме из бо ра 
вр ши су диј ску ду жност. Од ред бе чла на 13. на ве де не Од лу ке утвр-
ђу ју прет по став ку да су ди ја ко ји је би ран по ра ни јим про пи си ма и 
ко ји у вре ме из бо ра вр ши су диј ску ду жност, ис пу ња ва кри те ри ју-
ме и ме ри ла из ове од лу ке за из бор у суд исте вр сте, од но сно истог 
сте пе на, као и да је та прет по став ка обо ри ва уко ли ко по сто је раз-
ло зи за сум њу да кан ди дат ни је по ка зао до вољ ну струч ност, оспо-
со бље ност и до стој ност за вр ше ње су диј ске функ ци је. У од ред ба-
ма ст. 3. до 5. истог чла на Од лу ке про пи са ни су слу ча је ви ка да ће 
се сма тра ти да кан ди дат ни је ис по љио до во љан ни во струч но сти 
и оспо со бље но сти, од но сно ка да ни је ис пу нио кри те ри ју ме и ме-
ри ла из ове од лу ке. Од ред ба ма чла на 14. Од лу ке се бли же уре ђу-
ју слу ча је ви у ко ји ма се не сма тра, од но сно не прет по ста вља да 
кан ди дат ни је ис пу нио не ки од кри те ри ју ма и ме ри ла као у чла ну 
13. Од лу ке, већ се на бра ја ју раз ло зи за сум њу у струч ност и оспо-
со бље ност. По сто ја ње сум ње са мо по се би ни је до во љан основ за 
утвр ђи ва ње чи ње ни ца, не го је по треб но да сум ња бу де по твр ђе на 
од го ва ра ју ћим до ка зи ма. Устав ни суд сма тра да по је ди ни раз ло зи 
за сум њу, при че му мно ги ни су до вољ но пре ци зно фор му ли са ни, 
не мо гу би ти по сма тра ни пар ци јал но, се лек тив но или изо ло ва но 
у од но су на укуп не ре зул та те ра да кан ди да та и без са гле да ва ња 
су бјек тив них или објек тив них окол но сти због ко јих су ти раз ло зи 



58 Број 27 20. април 2011.

на ста ли. У си ту а ци ји ка да на ве де на Од лу ка о кри те ри ју ми ма и 
ме ри ли ма не де фи ни ше на чин на ко ји тре ба вред но ва ти по је ди не 
еле мен те ра да су ди ја, ВСС је био ду жан да утвр ди ја сне и не дво-
сми сле не ста во ве о вред но сти по је ди них еле ме на та, има ју ћи у ви-
ду њи хов зна чај, те жи ну, број и слич но. 

У кон крет ном слу ча ју, у оспо ре ној по је ди нач ној Од лу ци ВСС 
од 14. ју на 2010. го ди не је утвр ђе но да под но си тељ ка жал бе не ис-
пу ња ва усло ве из чла на 45. За ко на о су ди ја ма у по гле ду струч но-
сти и оспо со бље но сти, у ве зи са чла ном 14. став 1. тач ка 8) Од лу ке 
о утвр ђи ва њу кри те ри ју ма и ме ри ла за оце ну струч но сти, оспо-
со бље но сти и до стој но сти за из бор су ди ја и пред сед ни ка су до ва. 
Пре ма на ве де ној од ред би Од лу ке, раз ло зи за сум њу у струч ност и 
оспо со бље ност кан ди да та обра зу ју се, по ред оста лог, за ви сно од 
на чи на по сту па ња у ста рим пред ме ти ма (бро ја при мље них и бро ја 
ре ше них ста рих пред ме та и у ко јим ро ко ви ма). Из Од лу ке ко ја се 
оспо ра ва жал бом про из ла зи да при ли ком ње ног до но ше ња ВСС 
ни је узео у об зир укуп не ре зул та те ра да под но си тељ ке у по сма-
тра ном тро го ди шњем пе ри о ду, ни ти уку пан број при мље них и ре-
ше них ста рих пред ме та и ро ко ве њи хо вог ре ша ва ња, већ је сум њу 
у струч ност и оспо со бље ност под но си тељ ке за сно вао са мо на ста-
њу у пет из вр шних пред ме та, у ко је ни је из вр шио увид, ни ти је на 
по у здан на чин утвр дио да ли се евен ту ал ни про пу сти у по сту па њу 
у тим пред ме ти ма мо гу при пи са ти под но си тељ ки жал бе. Устав ни 
суд је, сто га, на шао да оспо ре на Од лу ка ВСС ни је у до вољ ној ме-
ри обра зло же на у по гле ду при ме не кри те ри ју ма и ме ри ла за оце ну 
струч но сти и оспо со бље но сти под но си тељ ке, те да у том сми слу 
не за до во ља ва зах те ве пра вич ног су ђе ња.

12. По ла зе ћи од све га на ве де ног, Устав ни суд је, са гла сно од-
ред би чла на 101. За ко на о Устав ном су ду, а у ве зи са чла ном 103. 
овог за ко на, под не те жал бе усво јио и оспо ре не од лу ке ВСС по ни-
штио, као у тач ки 1. из ре ке, те на ло жио ВСС да по но во од лу чи о 
при ја ви под но си тељ ке жал би под не тој за из бор за су ди ју у Основ-
ном су ду у Па ра ћи ну и Ви шем су ду у Ја го ди ни, као у тач ки 2. из ре ке. 
Устав ни суд још јед ном ис ти че да је ВСС ду жан да по нов ни по сту-
пак спро ве де са гла сно Уста ву, за ко ну и оп штим ак ти ма ВСС. У по-
ступ ку по нов ног од лу чи ва ња о при ја ви под но си тељ ке жал бе, ВСС је 
овла шћен да под усло ви ма и на на чин про пи сан за ко ном и про пи си-
ма до не тим на осно ву за ко на, од лу чи о ње ном из бо ру или не из бо ру 
на стал ну су диј ску функ ци ју у су до ве за ко је је под не ла при ја ву. 

Устав ни суд је од ба цио зах тев под но си тељ ке жал бе за од ла га-
ње из вр ше ња оспо ре них од лу ка, са гла сно од ред би чла на 56. став 
3. у ве зи са чла ном 86. За ко на о Устав ном су ду, јер је до нео ко нач-
ну од лу ку ко јом је жал бе под но си тељ ке усво јио. 

Суд је, са гла сно од ред би чла на 49. став 2. За ко на о Устав ном 
су ду, од лу чио да се ова од лу ка об ја ви у „Слу жбе ном гла сни ку Ре-
пу бли ке Ср би је”, због ње ног зна ча ја за за шти ту устав но сти и за ко-
ни то сти, од но сно људ ских пра ва и гра ђан ских сло бо да, као и због 
зна ча ја за по сту па ње и од лу чи ва ње у дру гим пред ме ти ма не и за-
бра них су ди ја.

13. На осно ву све га из ло же ног и од ре да ба чла на 45. тач ка 12) 
и чла на 46. тач ка 3) За ко на о Устав ном су ду, Устав ни суд је до нео 
Од лу ку као у из ре ци.

VIIIУ број 189/2010
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Бо са Не на дић, с.р.
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Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Бо са Не на дић и су ди је 

др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Бра ти слав Ђо кић, Ве сна 
Илић-Пре лић, др Аг неш Кар таг-Од ри, Ка та ри на Ма ној ло вић-Ан-
дрић, мр Ми лан Мар ко вић, др Дра ги ша Сли јеп че вић, Ми лан Ста-
нић, др Дра ган Сто ја но вић и Пре драг Ћет ко вић, на осно ву чла на 
167. став 1. тач ка 3. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци одр жа-
ној 15. ју ла 2010. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

1. Утвр ђу је се да од ред бе чла на 10. ст. 2. и 3, чла на 12. ст. 1. 
и 2. и чла на 13. Пра вил ни ка о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка 
о бли жим усло ви ма и на чи ну оства ри ва ња пра ва на фи нан сиј ску 

по др шку по ро ди ци са де цом („Слу жбе ни гла сник РС”, број 17/06), 
ни су у са гла сно сти са за ко ном.

2. Об у ста вља се по сту пак за оце ну за ко ни то сти од ред бе чла-
на 10. став 1. Пра вил ни ка из тач ке 1. 

Образложење

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за оце ну за ко ни то сти 
од ре да ба  чла на 10, чла на 12. ст. 1. и 2. и чла на 13. Пра вил ни ка 
на ве де ног у из ре ци. У ини ци ја ти ви се на во ди да од ред ба ма За ко на 
о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 16/02 и 115/05) ни је од ре ђе но шта се под ра зу ме ва „под 
од го ва ра ју ћим стам бе ним про сто ром и дру гим ну жним еко ном-
ским згра да ма у по љо при вред ном до ма ћин ству”, те да су оспо-
ре не од ред бе чла на 10. Пра вил ни ка у су прот но сти са од ред бом 
чла на 15. став 2. За ко на о др жав ној упра ви („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 79/05), пре ма ко јој се пра вил ни ком раз ра ђу ју по је ди не 
од ред бе за ко на или про пи са Вла де, као и са од ред ба ма чла на 5. 
За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о фи нан сиј ској по др шци 
по ро ди ци са де цом („Слу жбе ни гла сник РС”, број 115/05), ко јом 
су из ме ње не од ред бе чла на 6. основ ног тек ста За ко на о фи нан сиј-
ској по др шци по ро ди ци са де цом („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
16/02). По ла зе ћи од то га да се „пра вил ни ком не мо гу од ре ђи ва ти 
усло ви за оства ри ва ње пра ва и ин те ре са гра ђа на”, по ми шље њу 
ини ци ја то ра, „за ко ном је тре ба ло од ре ди ти шта се сма тра од го-
ва ра ју ћим стам бе ним про сто ром и дру гим ну жним еко ном ским 
згра да ма у по љо при вред ном до ма ћин ству, док се пра вил ни ком 
мо гло ре гу ли са ти пи та ње ко јим се ис пра ва ма до ка зу је по вр ши на 
стам бе ног про сто ра и др.”. Оспо ра ва ју ћи од ред бе чла на 11. ст. 1. 
и 2. Пра вил ни ка, ини ци ја тор на во ди да су оне у су прот но сти са 
од ред ба ма чла на 15. став 2. За ко на о др жав ној упра ви („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 79/05), бу ду ћи да За кон о фи нан сиј ској по др шци 
по ро ди ци са де цом ни је ре гу ли сао „шта се под ра зу ме ва под не по-
сред ном бри гом о де те ту у сми слу тог за ко на”. У ве зи оспо ра ва ња 
чла на 13. Пра вил ни ка, ини ци ја тор сма тра да је на ве де ни члан, та-
ко ђе, у су прот но сти са од ред бом чла на 15. став 2. За ко на о др жав-
ној упра ви, бу ду ћи „да од ред ба ма За ко на о фи нан сиј ској по др шци 
по ро ди ци са де цом као и По ро дич ног за ко на („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 18/05) ни је ре гу ли сан ста тус са мо хра ног ро ди те ља, док 
се пра вил ни ком мо гло ре гу ли са ти са мо пи та ње ко јим се ис пра ва-
ма до ка зу је ста тус са мо хра ног ро ди те ља”.

Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку по во дом под не те 
ини ци ја ти ве за оце ну за ко ни то сти оспо ре них од ре да ба на ве де ног 
Пра вил ни ка оце нио да се осно ва но по ста вља пи та ње њи хо ве са-
гла сно сти са за ко ном, те је, са гла сно од ред би чла на 53. став 1. За-
ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 109/07), на 
сед ни ци одр жа ној 22. де цем бра 2009. го ди не, до нео Ре ше ње о по-
кре та њу по ступ ка за оце ну за ко ни то сти од ре да ба чла на 10, чла на 
12. ст. 1. и 2. и чла на 13. на ве де ног Пра вил ни ка.

На осно ву од ре да ба чл. 33. и 34. За ко на о Устав ном су ду, 
Устав ни суд је до пи сом од 16. фе бру а ра 2010. го ди не до ста вио 
на ве де но Ре ше ње до но си о цу ак та, ра ди да ва ња од го во ра. Ка ко 
у оста вље ном ро ку, а ни на кнад но, до но си лац ак та ни је до ста-
вио од го вор, Суд је, на осно ву од ред бе чла на 34. став 3. За ко на о 
Устав ном су ду, на ста вио по сту пак у овој прав ној ства ри.

У по ступ ку пред Устав ним су дом утвр ђе но је сле де ће:
Пра вил ник о бли жим усло ви ма и на чи ну оства ри ва ња пра ва 

на фи нан сиј ску по др шку по ро ди ци са де цом („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 29/02) је до нет на осно ву од ред бе чла на 26. став 1. За ко-
на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 16/02), ко јом је про пи са но да ми ни стар над ле жан 
за со ци јал на пи та ња про пи су је бли же усло ве и на чин оства ри ва ња 
пра ва на: на кна ду за ра де за вре ме по ро диљ ског од су ства, од су ства 
са ра да ра ди не ге де те та и од су ства са ра да ра ди по себ не не ге де-
те та; ро ди тељ ски до да так; де чи ји до да так; на кна ду тро шко ва бо-
рав ка у пред школ ској уста но ви за де цу без ро ди тељ ског ста ра ња 
и на кна ду тро шко ва бо рав ка у пред школ ској уста но ви за де цу 
оме те ну у раз во ју. Пра вил ник је до са да пре тр пео ви ше из ме на и 
до пу на, ко је су об ја вље не у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср-
би је”, број 80/04, број 123/04, број 17/06 и број 107/06. Оспо ре не 
од ред бе са др жа не су у Пра вил ни ку о из ме на ма и до пу на ма Пра-
вил ни ка о бли жим усло ви ма и на чи ну оства ри ва ња пра ва на фи-
нан сиј ску по др шку по ро ди ци са де цом („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 17/06) и од но се се на де чи ји до да так.   
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Добра
На основу члана 69, члана 70. став 1. тачка 1. и члана 71. Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08) 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

Београд, Немањина 22-26

об јављује

ПРЕТХОДНИ РАСПИС

Предмет јавне набавке: специјална возила „марице” – велике, запре-
мине 2000 – 2500 ccm3 40 ком. 

Оквирно време почетка поступка јавне набавке за наведену набавку 
наручилац ће покренути отворени поступак, одмах, након истека законског 
рока од 30 дана од дана објављивања претходног расписа у „Службеном 
гласнику РС”.

Оквирна вредност јавне набавке процењена вредност јавне набавке 
је 116.440.000,00 динара, без ПДВ-а.

Контакт: Додатне информације о наведеној набавци могу се доби-
ти сваког радног дана на број телефона 011 361 65 56. Особе за контакт 
Оливера Поповић и Соња Косановић.

 П-9541/11

На основу члана 69, 70. став 1. тач. 1. и 71. Закона о јавним набавкама  
(„Службени гласник РС”, број 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД 
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 39

об јављује

ПРЕТХОДНИ РАСПИС

Предмет јавна набавка рачунарске опреме
Опис предмета јавне набавке:
Предмет јавне набавке су добра – рачунарска опрема.
Оквирно време почетка поступка јавне набавке за наведену јавну на-

бавку наручилац ће покренути отворени поступак средином 2011. године.
Оквирна вредност јавне набавке:
Вредност јавне набавке је преко 50.000.000,00 динара.
Контакт (особа, број телефона, е-маил адреса ...).
Додатне информације о предметној јавној набави могу се добити 

сваког радног дана на телефон: 011/2651-255, локал 311, у времену од 10 
до 14 часова, или путем е-mail-a: javnenabavke@rgz.gov.rs

Контакт особа: Александар Лутовац, дип. правник.
 11201

На основу члана 71. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије”, број116/2008)

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА” 
11180 Београд 59

об јављује

ПРЕТХОДНИ РАСПИС

Акционарско друштво Аеродром „Никола Тесла” обавештава по-
нуђаче о намери да спроведе поступак за следећу јавну набавку у 2011. 
години чија је оквирна вредност већа од 50.000.000,00 динара и то:

Јавна набавка добара – вучни воз за чишћење снега.
Набавка добара треба да се изврши у току 2011. године, а вршиће 

се у складу са дефинисаним захтевима, као и стандардима и препорукама 
који се односе на набавку планираних добара.

Поступак доделе уговора биће спроведен у складу са одредбама 
Закона о јавним набавкама.

Додатне информације могу се добити у Делатности техничког одр-
жавања на Аеродрому „Никола Тесла” Београд, особа за контакт: Дејан 
Димкић, телефон 209-47-65.

 12014

На основу члана 70. став 1. и члана 71. став 1. Закона о јавним набав-
кама („Службени гласник РС.” број 116/08)

УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД

објављује 

ПРЕТХОДНИ РАСПИС 
о намери да спроведе поступак јавне набавке 

чија је оквирна вредност већа од 50.000.000,00 динара.

Установа Студентско одмаралиште Београд намерава да спроведе 
поступак јавне набавке за набавку опреме: набавка, монтажа и уградња оп-
реме на објектима Установе Студентско одмаралиште Београд.

Јавна набавка за набавку, монтажу и уградњу опреме извршиће се у 
рестриктивном поступку.

Објављивање јавног позива за I фазу рестриктивног поступка за 
признавање квалификација подносиоцима пријава на основу претходно 
одређених услова планира се у току маја 2011 године.

Додатне информације могу се добити у Установи студентско одмара-
лиште Београд, Авалски пут број 3, 11223 Бели Поток или путем телефона 
3907-943, особа за контакт: Зоран Спасојевић. П-9313

Pursuant to Article 70, paragraph 1, and Article 71, paragraph 1 of the 
Law on Public Procurement („Official Gazette of the Republic of Serbia“ no. 
116/08)

INSTITUTION OF STUDENTS VACATION BELGRADE

Publ i shes

PREVIOUS NOTICE 
The intention to implement the public procurement procedure 

which is higher than the approximate value of 50.000.000,00 rsd.

Institution of students vacation Belgrade, intends to implement the 
procedure procurement of equipment: supply, installation and installation of 
equipment trades on the facilities of Institution of students vacation Belgrade.

Public procurement to the transfer of supply, installation and installation 
of equipment trades contractors will be carried out in a restricted procedure.

Issue a public call for Phase I of the restricted procedure for the 
recognition of qualifications of applicants on the basis of certain pre-conditions 
is planned in May 2011th.

Additional information can be obtained in Institution of Students vacation 
Belgrade, Avalski put no.3, 11223 Beli Potok or telephone 3907-943, contact 
person: Zoran Spasojevic. П-9313

На основу чл. 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” бр. 116/08)

МИНИСТАРСТВO ОДБРАНЕ 
ДИРЕКЦИЈА ЗА НАБАВКУ И ПРОДАЈУ

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда у отвореном поступку

Предмет јавне набавке је уређај РТГ дигитални са ФЛЕТ панел де-
тектором, 3 комада.

Право учешћа у поступку имају сва овлашћена правна и физич-
ка лица регистрована за предметну делатност, која испуњавају услове из 
чл. 44. и чл. 45. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 
116/08) и услове из конкурсне документације. 

Доказе о испуњености наведених услова, као и сва друга потребна 
документа из конкурсне документације, понуђач је обавезан да достави уз 
понуду.

Увид и преузимање конкурсне документације се може извршити 
сваког радног дана од 9,00 до 12,00 часова од дана објављивања позива у 
„Службеном гласнику РС“, у просторијама Дирекције за набавку и продају 
Министарства одбране, улица Немањина бр.15, спрат III, канцеларија 309. 

Приликом преузимања неопходно је приложити доказ о бесповрат-
ној уплати износа од 190,00 динара на текући рачун Министарства фи-
нансија – „Приходи органа и организација Србије“ број 840-19540845-28, 
сврха уплате „конкурсна документација за јавну набавку бр. 451/10 – 
уређај РТГ дигитални са флет панел детектором, 3 комада“, позив на број 
122742312880-979. 

Ј а В Н Е  Н а ба В К Е
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Рок за достављање понуда је најмање 30 дана од дана објављивања 

јавног позива. Тачан датум и час отварања понуда биће означени у кон-
курсној документацији.

Неблаговремене понуде Комисија неће разматрати.
Понуда са приложеном документацијом, у свему према приложеном 

упутству из конкурсне документације, доставља се поштом или непосред-
но, у запечаћеној коверти на адресу Министарство одбране, Дирекција за 
набавку и продају, Немањина бр.15, 11000 Београд. На коверти мора да се 
наведе понуда за набавку – уређај РТГ дигитални са флет панел детекто-
ром, 3 комада – не отварати“.

Понуда са варијантама није дозвољена.
Критеријум за оцењивање понуда биће: „најнижа понуђена цена“.
Јавно отварање понуда ће се обавити комисијски, одмах након ис-

тека рока за подношење понуда, у просторијама Министарства одбране – 
Дирекције за набавку и продају, Београд, ул. Немањина бр.15, III спрат, 
сала бр.323.

Комисија ће након јавног отварања понуда извршити преглед и 
стручну оцену понуда. Избор најповољније понуде обавиће се на основу 
критеријума „најнижа понуђена цена“, у складу са конкурсном документа-
цијом и чл. 52. Закона о јавним набавкама.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 30 дана 
од датума јавног отварања понуда.

Особа за контакт др Љиљана Новчић, дипл.инж., тел. 011/20-59-159.
 11689

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број 116/08)

МИНИСТАРСТВO ОДБРАНЕ 
Сектор за материјалне ресурсе - Управа за снабдевање 

Дирекција за набавку и продају

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда у отвореном поступку по партијама 

за потребе ВМА

Рок за достављање понуда 31.05.2011. године, до 10,00 сати.
Предмет јавне набавке – средства за дезинфекцију, по партијама.
Партија 1.  Средство са антисептичним агенсом хлорхексидином за 

прање руку медицинског особља и купање болесника а 1l.
Партија 2.  Средство за хигијенску дезинфекцију руку на бази алкохо-

ла обогаћена хлорхексидином а 1l.
Партија 3.  3 а: Средство за преоперативну припрему оперативног 

тима за прање руку 
– 3 б : Средство за преоперативну припрему оперативног 
тима за завршну дезинфекцију (70% 2-пропанола, 0,15% 
бензалконијум хорида, 0,1% ундециленске киселине)

Партија 4.  Средство за преоперативну прирему коже и за припрему 
извођења инвазивних процедура (васкуларни катетери, 
биопсије, инцизије) на бази 45% Исопропанола, 10% н-
Пропанола и 0,2% 2-Biphenylol, 0,33% 30% водоник пе-
роксида а 1l.

Партија 5.  Средство за припрему слузокожа за инвазивне проце-
дуре (хируршке интервенције на слузокожама, пласи-
рање уринарних катетера) (octenidindiydrochlorid-0,1g, 
-2phenoxyethanol u vodenom rastvoru) a 1l

Партија 6.  Препарати хлора у таблетама за дезинфекцију излучеви-
на, мрља од крви, ноћних посуда итд.

Партија 7.  Средство за прање и дезинфекцију хируршких и медицин-
ских инструмената на бази 50% натријум перборат-моно-
хидрата (2% радни раствор).

Партија 8.  Средство за дезинфекцију на бази кватернерног амонију-
мовог једињења бензалконијум хлорида у концентрацији 
10% a 1l.

Партија 9.  Средство за дезинфекцију болничке средине (зидови, по-
дови, радне површине) 12,4% глукопротамина и 15% бен-
залконијум хлорида (2% радни раствор).

Право учешћа у поступку имају сва овлашћена правна и физич-
ка лица регистрована за предметну делатност, која испуњавају услове из 
члана 44. и 45. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 
Србије” бр. 116/08) и услове из конкурсне документације. Доказе о ис-
пуњености наведених услова, као и сва друга потребна документа из кон-
курсне документације, понуђач је обавезан да достави уз понуду.

Увид и преузимање конкурсне документације се може извршити 
сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова од дана објављивања пози-
ва у „Службеном гласнику Републике Србије” у просторијама Дирекције 
за набавку и продају, Управе за снабдевање Министарства одбране, ули-
ца Немањина бр. 15, спрат III, канцеларија бр. 308. Приликом преузимања 

неопходно је приложити доказ о бесповратној уплати износа од 190,00 
динара на текући рачун Министарства финансија – „Приходи органа и ор-
ганизација Србије” број 840-19540845-28, сврха уплате „Конкурсна доку-
ментација – Средства за дезинфекцију, по партијама, бр. 75/11” позив на 
број 122742312880-104.

Заинтересовани понуђачи своје понуде могу да доставе најкасније до 
31.05.2011. године до 10,00 часова.

Неблаговремене понуде Комисија неће разматрати.
Понуда са приложеном документацијом, у свему према приложеном 

упутству из конкурсне документације, доставља се поштом или непосред-
но, у запечаћеној коверти на адресу Министарство одбране, Управа за 
снабдевање, Дирекција за набавку и продају, ул. Немањина бр. 15, 11000 
Београд, деловодство, III спрат, канцеларија бр. 326/327, са назнаком 
„Понуда за набавку: Средства за дезинфекцију, по партијама - редни бр. 
набавке 75/11 – НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу 
конкурсне документације.

Понуда са варијантама није дозвољена.
Критеријум за оцењивање понуда биће најнижа понуђена цена.
Јавно отварање понуда ће се обавити комисијски, одмах по истеку 

рока за подношење понуда, у просторијама Министарства одбране, Управе 
за снабдевање, Дирекције за набавку и продају, Београд, улица Немањина 
бр. 15, спрат III, сала бр. 323.

Присутни представници понуђача, пре почетка отвaрања понуда, мо-
рају комисији Министарства одбране, Управе за снабдевање, Дирекције за 
набавку и продају поднети овлашћењa за учешће у отвореном поступку, са 
бројем и датумом издавања.

Комисија ће након јавног отварања понуда, извршити преглед и 
стручну оцену понуда. Избор најповољније понуде обавиће се на основу 
критеријума „најнижа понуђена цена“ у складу са конкурсном документа-
цијом и чланом 52. Закона о јавнм набавкама.

Одлука о избору најповољније понуде о јавној набавци биће донета у 
року од 30 дана од дана јавног отварања понуда.

Сва додатна обавештења и информације о јавном позиву могу се до-
бити на телефон: 011 / 2059-156, особа за контакт мр фарм Александра 
Лазовић. 11167

На осно ву чла на 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

МИ НИ СТАР СТВО ОД БРА НЕ 
ВОЈ НА УСТА НО ВА ,,МО РО ВИЋ” 

22245 Мо ро вић, Бо сут ска 8

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку јав не на бав ке  

број 2-1118/11, по пар ти ја ма

1. Пред мет јав не на бав ке у отво ре ном по ступ ку, по пар ти ја ма, су до-
бра – по гон ска сред ства, об ли ко ван у три пар ти је, пре ма сле де ћем:

– пар ти ја 1: без о лов ни мо тор ни бен зин БМБ-95, 10.000 l,
– пар ти ја 2: евро ди зел го ри во кла се „D” (EN 590), 50.000 l,
– пар ти ја 3: ди зел го ри во D2 кла се „D”, 350.000 l.
Пред мет на бав ке је де таљ но де фи ни сан у кон курс ној до ку мен та ци ји.
2. Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сва овла шће на прав на и фи зич-

ка ли ца ре ги стро ва на за пред мет ну де лат ност, ко ја ис пу ња ва ју усло ве из 
члана 44. и члана 45. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС” 
број 116/08) и усло ве из кон курс не до ку мен та ци је. До ка зе о ис пу ње но сти 
на ве де них усло ва, као и сва дру га по треб на до ку мен та из кон курс не до ку-
мен та ци је, по ну ђач је оба ве зан да до ста ви уз по ну ду.

3. Кон курс на до ку мен та ци ја се мо же пре у зе ти рад ним да ном од 8 до 
14 ча со ва од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до да на по чет-
ка отва ра ња по ну да, у Вој ној уста но ви ,,Мо ро вић”, Мо ро вић, Бо сут ска 8,  
кан це ла ри ја пом. ди рек то ра за ко мер ци јал не по сло ве уз до каз о бес по-
врат ној упла ти из но са од 1.000,00 ди на ра на те ку ћи ра чун број ВУ ,,Мо-
ро вић,” број 840-950621-65 Свр ха упла те ,,за ко курс ну до ку мен та ци ју број 
2-1118/11 по гон ска сред ства”. 

4. За ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу из вр ши ти не по сре дан увид у кон-
курс ну до ку мен та ци ју у вре ме ну утвр ђе ном за ње но пре у зи ма ње.

5. Рок за до ста вља ње по ну де је 30 да на до 12,00 ча со ва од да на об ја-
вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. Не бла го вре ме не по-
ну де ко ми си ја не ће раз ма тра ти и би ће вра ће не нео тво ре не.

6. По ну да са при ло же ном до ку мен та ци јом, у све му пре ма при ло-
же ном упут ству из кон курс не до ку мен та ци је, до ста вља се по штом или 
лич но, у за пе ча ће ној ко вер ти на адре су Вој на уста но ва ,,Мо ро вић,, Мо ро-
вић, Бо сут ска 8, са на зна ком „по ну да – не отва рај за јав ну на бав ку број 
2-1118/11 – по гон ска сред ства ”, а на по ле ђи ни на зив и адре са по ну ђа ча. 
По ну да мо ра да бу де под не та на пре у зе том ори ги нал ном обра сцу из кон-
курс не до ку мен та ци је. 



4 20. IV 2011. / 27
7. Кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да би ће „нај ни жа по ну ђе на це на”, 

са гла сно чла ну 52. за ко на, а у скла ду са кон курс ном до ку мен та ци јом.
8. Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се по ис те ку ро ка за до ста вља ње 

по ну да, три де се тог да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном 
гла сни ку РС”, у 12,30 ча со ва, у про сто ри ја ма ВУ ,,Мо ро вић” ,Мо ро вић, 
Бо сут ска 8. Уко ли ко је три де се ти дан од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у 
„Слу жбе ном гла сни ку РС” не рад ни дан, јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се 
у на ве де ном тер ми ну и ме сту, пр вог сле де ћег рад ног да на.

9. Пред став ни ци по ну ђа ча ко ји уче ству ју у по ступ ку отва ра ња по ну-
да под но се Ко ми си ји сво ја пу но моћ ја за уче шће у по ступ ку.

10. Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни јег по ну ђа ча би ће до не та у ро ку од 
20 да на од да на отва ра ња по ну да.

11. По ну да са ва ри јан та ма ни је до зво ље на.
12. Сва до дат на оба ве ште ња и ин фор ма ци је о јав ном по зи ву мо гу се 

до би ти на те ле фон: 022/736-033 осо бе за кон такт цивилна лица Са кан Не-
над и Мил ка Се ку лић. 10737

На осно ву чла на 69. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на-
бав ка ма (,,Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08, у да љем тек сту: ЗЈН)

НА РОД НА БАН КА СР БИ ЈЕ 
11000 Бе о град, Кра ља Пе тра 12

об  ј а  вљу  ј е :

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку за јав ну на бав ку до ба ра 

фо то ко пир апа ра ти за по тре бе На род не бан ке Ср би је  
ЈН 17/2011

1) На род на бан ка Ср би је, Кра ља Пе тра 12, Бе о град, по зи ва све за ин-
те ре со ва не по ну ђа че да под не су по ну ду за јав ну на бав ку до ба ра – фо то ко-
пир апа ра ти за по тре бе На род не бан ке Ср би је – ЈН 17/2011.

2) По ну ду мо гу под не ти сви за ин те ре со ва ни по ну ђа чи ко ји ис пу ња-
ва ју усло ве пред ви ђе не чла ном 44. ЗЈН, с тим што уз по ну ду до ста вља ју 
и до ка зе о ис пу ње но сти усло ва из тог чла на, у скла ду са чла ном 45. овог 
за ко на и кон курс ном до ку мен та ци јом.

3) По ну де са ва ри јан та ма ни су до зво ље не.
4) По ну да мо ра у це ли ни би ти при пре мље на у скла ду са овим јав ним 

по зи вом и кон курс ном до ку мен та ци јом за јав ну на бав ку до ба ра – фо то ко-
пир апа ра ти за по тре бе На род не бан ке Ср би је – ЈН 17/2011.

5) Од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у ,,Слу жбе ном гла сни ку РС” 
за ин те ре со ва ним ли ци ма би ће омо гу ћен не по сре дан увид у кон курс ну до-
ку мен та ци ју у про сто ри ја ма На род не бан ке Ср би је, Кра ља Пе тра 12, кан-
це ла ри ја 324 на III спра ту. 

Јав ни по зив би ће об ја вљен и на Пор та лу јав них на бав ки.
Од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у ,,Слу жбе ном гла сни ку РС”, 

кон курс на до ку мен та ци ја би ће об ја вље на на web si te-у На род не бан ке Ср-
би је – www.nbs.rs линк Тен де ри и мо же се пре у зе ти елек трон ски. 

6) За ин те ре со ва ни по ну ђач је ду жан да под не се по ну ду нај ка сни је 
до 10,00 ча со ва 30. да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у ,,Слу жбе ном 
гла сни ку РС”. По ну да се до ста вља не по сред но или пу тем по ште на адре су: 
На род на бан ка Ср би је, Кра ља Пе тра 12, Бе о град, са на зна ком: ,,По ну да за 
јав ну на бав ку до ба ра – фо то ко пир апа ра ти за по тре бе На род не бан ке Ср би-
је – ЈН 17/2011 – не отва ра ти”.

7) По жељ но је да сви до ку мен ти под не ти у по ну ди бу ду по ве за ни 
тра ком у це ли ну и за пе ча ће ни, та ко да се не мо гу на кнад но уба ци ва ти, од-
стра њи ва ти или за ме њи ва ти по је ди нач ни ли сто ви, од но сно при ло зи, а да 
се вид но не оште те ли сто ви или пе чат.

Рок ва жно сти по ну де је ми ни мум 60 да на од да на отва ра ња по ну да.
По ну ђач по ну ду под но си у за тво ре ној ко вер ти, та ко да се при отва-

ра њу мо же про ве ри ти да ли је отво ре на ко вер та она ква ка ква је пре да та.
8) Бла го вре ме но до ста вље не по ну де би ће јав но ко ми сиј ски отво ре не 

у На род ној бан ци Ср би је, Кра ља Пе тра 12, Бе о град, 30. да на од да на об ја-
вљи ва ња овог јав ног по зи ва у ,,Слу жбе ном гла сни ку РС”, у 10,15 ча со ва.

Отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти овла шће ни пред став ни ци по-
ну ђа ча ко ји су ду жни да сво је свој ство пред став ни ка по ну ђа ча до ка жу пре-
да јом овла шће ња ко ми си ји за јав ну на бав ку. 

По ну де под не те по ис те ку да ту ма и са та од ре ђе них у јав ном по зи ву, 
сма тра ће се не бла го вре ме ним и би ће по окон ча њу по ступ ка отва ра ња по-
ну да, вра ће не нео тво ре не по ну ђа чи ма, са на зна ком да су под не те не бла го-
вре ме но.

9) Нај по вољ ни ји по ну ђач иза бра ће се при ме ном критеријумa еко-
ном ски нај по вољ ни ја по ну да, узи ма ју ћи у об зир сле де ће еле мен те кри-
те ри ју ма: укуп на це на добaра, уни фи ка ци ја, рок ис по ру ке и усло ви и рок 
пла ћа ња.

Опис и вред но сно из ра жа ва ње кри те ри ју ма за оце њи ва ње по ну да са-
др жа ни су у кон курс ној до ку мен та ци ји.

10) Оквир ни рок за до но ше ње Од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де 
је 15. мај 2011.

11) Оквир ни рок за за кљу че ње уго во ра је 25. мај 2011. го ди не.
12) До дат не ин фор ма ци је и оба ве ште ња у ве зи са при пре мом по ну де 

по ну ђач мо же тра жи ти пи сме но – до ста вља њем зах те ва на адре су: На род-
на бан ка Ср би је, Кра ља Пе тра 12, 11000 Бе о град, са на зна ком: „Пи та ња за 
ко ми си ју за јав ну на бав ку до ба ра – фо то ко пир апа ра ти за по тре бе На род не 
бан ке Ср би је – ЈН 17/2011” или на e-mail: ode lje nje za na bav ke@nbs.rs а на-
ру чи лац ће на зах те ве за ин те ре со ва них ли ца од го во ри ти у ро ку од два да на 
од да на при је ма зах те ва и од го во ре ће про сле ди ти свим по ну ђа чи ма за ко је 
по сто ји до каз да су пре у зе ли кон курс ну до ку мен та ци ју и об ја ви ти на сај-
ту На род не бан ке Ср би је, на ис тој адре си на ко јој је об ја вље на кон курс на 
до ку мен та ци ја (www.nbs.rs линк Тен де ри), као и све из ме не и до пу не кон-
курс не до ку мен та ци је. 11333

На основу члана 69, члана 70. и члана72. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

АГЕНЦИЈА ЗА КОНТРОЛУ ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ ДОО 
Трг Николе Пашића 10, 11000 Београд

об јављује
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за достављање понуда у отвореном поступку  
за јавну набавку система ATIS / VOLMET  

(јавна набавка бр. 24/Д/11)

Предмет јавне набавке је набавка система ATIS / VOLMET са тер-
миналном опремом и пратећим услугама, а који ће бити ближе одређен у 
оквиру техничке спецификације.

Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица која ис-
пуњавају обавезне услове за учешће из члана 44. Закона о јавним набав-
кама. Уз понуду и доказе из члана 45. Закона о јавним набавкама детаљно 
наведене у конкурсној документацији, понуђач је у обавези да достави и 
друга документа и обрасце садржане у конкурсној документацији. 

Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољ-
нија понуда. 

Елементи критеријума за избор најповољније понуде су:
– понуђена цена 70 пондера
– стручне референце 20 пондера
– рок испоруке 10 пондера
Детаљан опис, вредновање критеријума као и методологија за доде-

лу пондера за сваки елемент критеријума, садржани су у конкурсној доку-
ментацији. 

Непосредан увид у конкурсну документацију и преузимање конкурс-
не документације може се извршити сваког радног дана од дана објављи-
вања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, од 10 до 15 часова (UTC 
(GMT) +1 сат), на адреси наручиоца. Представник понуђача обавезно 
подноси овлашћење за преузимање конкурсне документације са назнаком: 
за преузимање конкурсне документације по јавном позиву број 24/Д/11”. 
У овлашћењу за преузимање конкурсне документације обавезно навести 
контакт податке.

На писани захтев понуђача, конкурсна документација се може дос-
тавити понуђачу поштом, телефаксом или путем електронске поште. 
Наручилац не сноси никакву одговорност у случају нестанка докумената 
или закаснеле испоруке.

Заинтересована лица која су преузела конкурсну документацију 
могу, о свом трошку, остварити увид на локацији инсталације, слањем пи-
саног захтева наручиоцу. Захтев мора да садржи податке о заинтересова-
ном лицу које је преузело конкурсну документацију и идентификационе 
податке о физичком лицу / запосленом које ће вршити увид на локацији. 

Понуда се припрема и подноси у складу са овим јавним позивом и 
конкурсном документацијом. Понуде са варијантама нису дозвољене. Рок 
важности понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Понуда мора бити поднета у оригиналу, јасна и недвосмислена, чи-
тко попуњена и оверена потписом и печатом понуђача. Понуда са припа-
дајућом документацијом, подноси се непосредно или путем поште на ад-
ресу Агенције за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о., Трг Николе 
Пашића 10, 11000 Београд, Република Србија, у затвореној коверти са 
видљивом ознаком: „Понуда за система ATIS / VOLMET, јавна набавка 
24/Д/11 – не отварати”. На полеђини коверте навести назив, адресу, теле-
фон и факс понуђача.

Рок за подношење понуда је 30 дана од објављивања јавног позива 
у „Службеном гласнику РС”. Благовременим ће се сматрати све понуде 
које стигну на адресу наручиоца наведену у овом јавном позиву до 14 ча-
сова (UTC (GMT) +1 сат) последњег дана наведеног рока, без обзира на 
начин на који су послате. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као 
последњи дан наведеног рока сматраће се први следећи радни дан до 14 
часова (UTC (GMT) +1 сат).

Неблаговремене, незатворене, понуде са непотпуном документа-
цијом као и понуде које нису у складу са овим јавним позивом и конкурс-
ном документацијом, неће се узети у разматрање.



27 / 20. IV 2011. 5
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана по истеку рока за 

подношење понуда у 14,15 часова (UTC (GMT) +1 сат), на адреси нару-
чиоца наведеној у овом позиву. Представници понуђача који учествују у 
поступку јавног отварања понуда подносе, непосредно, на почетку јавног 
отварања, пуномоћје за учешће у поступку.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 30 дана 
од дана јавног отварања понуда.

Заинтересована лица могу, у писаном облику, тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези припремања понуде, најкас-
није пет дана пре истека рока за подношење понуде. Особа за контакт је 
Марина Јовичић, факс +381 11 324 0456, e-mail: marina.jovicic@smatsa.rs.
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As per Articles 69, 70. and 72. paragraph 1., item 1. of the Public 
Procurement Law of the Republic of Serbia (“The Official Gazette of the 
Republic of Serbia”, No. 116/08)

SERBIA AND MONTENEGRO AIR TRAFFIC SERVICES AGENCY LTD. 
Trg Nikole Pašića 10, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

announces

PUBLIC INVITATION 
to submit a bid in an open procedure for the public procurement of 

an ATIS / VOLMET system (PP 24/D/11)

The subject of this public procurement procedure is the purchase of 
an ATIS / VOLMET system with terminal equipment and relevant services, 
defined in more detail in the the Specification.

The right to participate in this procedure shall have all interested parties 
that fulfill the mandatory participation requirements outlined in Article 44. 
of the Public Procurement Law. With a bid and evidence listed in Article 45. 
of the Public Procurement Law and described in detail within the Tender 
Documentation Package, the Bidder shall also submit other documents and 
forms contained in the Tender Documentation Package. 

The criterion for the selection of the most advantageous bid shall be the 
economically most advantageous bid.

Elements of criteria for selection of the most advantageous bid, are:
bid price 70 points
references 20 points
delivery deadline 10 points
A detailed description, criteria values, as well as the methodology for 

evaluating individual criteria elements through a point system, are contained in 
the Tender Documentation Package.

Direct insight into the Tender Documentation Package, as the well as pick-
up of the Tender Documentation Package copies can be conducted any business 
day following the date of publication of this Public Invitation in the ”The Official 
Gazette of the Republic of Serbia”, between 10,00 and 15,00 hours (UTC 
(GMT) +1 hour), at the Procuring Entity’s address. The Bidder’s representative 
must submit an authorization to accept the Tender Documentation Package, with 
the following indication: “For pick-up of the Tender Documentation Package, 
as per Public Invitation no. 24/D/11”. The authorization to pick-up the Tender 
Documentation Package must also bear contact details.

At the Bidder’s request, the Tender Documentation Package can be 
submitted to the Bidder via post, fax or electronic mail. The Procuring Entity 
shall not bear responsibility in the case that the Tender Documentation Package 
should disappear or arrive late.

All interested parties that have received the Tender Documentation 
Package may, at their own expense, make an on-site visit to the location of 
installation, by submitting a written request to the Procuring Entity. The request 
must contain information about the interested party that had received the Tender 
Documentation Package, as well as identification data for the individual / 
employee that will attend the site-visit. 

The Bid shall be prepared and submitted in accordance with this Public 
Invitation and the Tender Documentation Package. Alternative bids are not 
acceptable. The validity period of the Bid cannot be less than 60 days from the 
date the bids are opened.

Bids must be legible, submitted as clear and unambiguous, original 
documents, certified by company seal and signature of the bidder. A bid, along 
with the relevant documents, is to be submitted directly or through postal 
services, at the address of the Serbia and Montenegro Air Traffic Services 
Agency, Ltd., at Trg Nikole Pašića 10, 11000 Belgrade, Republic of Serbia, in 
a sealed envelope, bearing a visible note: “Bid for ATIS / VOLMET system – 
PP 24/D/11 – DO NOT OPEN”. At the reverse side of the envelope, the name, 
address and telephone number and fax number of the Bidder must be indicated.

The deadline for bid submission is 30 days from the date of publication in 
”The Official Gazette of the Republic of Serbia”. All bids that arrive by 14,00 
hours (UTC (GMT) +1 hour) on the last day of the deadline indicated, at the 
Procuring Entity’s address indicated in this Public Invitation, regardless of the 
method of delivery, will be received as timely bids. If the deadline expires on a 
non- business day, the last day of the deadline indicated will be the first business 
day that follows, by 14,00 hours (UTC (GMT) +1 hour).

Untimely, unclosed bids, bids with incomplete documentation, as well 
as bids that are not in harmony with this Public Invitation and the Tender 
Documentation Package, shall not be taken into consideration.

The public bid opening procedure shall be conducted on the day of expiry 
of the deadline for bid submission, at 14,15 hours (UTC (GMT) +1 hour), at the 
Public Entity’s address indicated in this Invitation. Bidder representatives that 
will participate in the public bid opening procedure shall, at the beginning of the 
public bid opening procedure, furnish authorizations for the participation in the 
procedure.

The Decision of the most advantageous bid shall be adopted within thirty 
days from the date of the public bid opening procedure. 

All interested parties may submit written requests to the Procuring Entity, 
for additional information or explanations with respect to bid preparation, five 
days prior to the deadline for bid submission, at the latest. The contact person 
is Marina Jovicic, fax no. +381 11 324 0456, e-mail: marina.jovicic@smatsa.rs 
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На основу члана 70. став 1. тачка 2) и члана 72. став 1. тачка 1) Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 116/08) 

БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА 
Београд, Краљице Ане б.б.

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда за јавну набавку добара фотокопир папирау 

отвореном поступку редни број набавке 175-106/2 
шифра набавке: „ФП/11”

Предмет јавне набавке број 175-106/2 су добра – фотокопир папир.
Техничка спецификација предмета јавне набавке дефинисане су у 

делу конкурсне документације „Спецификација са техничким карактерис-
тикама”. 

Право учествовања у поступку имају сва заинтересована лица која ис-
пуњавају услове за учешће у постуку одређене чланом 44. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 116/08) и о томе 
поднесу доказе одређене у члану 45. Закона и конкурсном документацијом.

Понуда се припрема и подноси у складу са јавним позивом и кон-
курсном документацијом за јавну набавку фотокопир папира. 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, а Наручилац ће 
заинтересованом лицу одговорити у писаном облику у року од два дана од 
дана пријема захтева и истовремено ће ту информацију доставити и свим 
другим лицима која су примила конкурсну документацију.

Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну 
документацију уз одговарајуће овлашћење, сваког радног дана од 10,00 
до 12,00 часова од првог наредног радног дана од дана објављивања ја-
вног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”, у просторијама 
Наручиоца у ул. Краљице Ане б.б. у Београду. Заинтересовано лице може 
да подносе и захтев за достављање конкурсне документације. 

Понуђачи су обавезни да понуде сачине према упутству Наручиоца 
и поднесу их у року до 30 дана од дана објављивања овог јавног позива у 
„Службеном гласнику Републике Србије” и то најкасније до 11,00 часова 
последњег дана истека рока за подношење понуда. Благовременом пону-
дом сматра се понуда коју је Наручилац примио у року који је одређен за 
подношење понуде, без обзира на начин како су понуде поднете (непосред-
но или путем поште). Уколико рок за подношење понуда истиче на дан 
који је нерадни или на дан државног празника, као последњи дан истека 
рока сматра се први следећи радни дан до 11,00 часова.  

Понуде поднете по истеку рока за подношење понуда, сматраће се 
неблаговременим, а Наручилац ће их по окончању поступка отварања по-
нуда вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаго-
времено. 

Понуде морају бити поднете у оригиналу, на преузетом обрасцу по-
нуде, јасне и недвосмислене, откуцане или читко написане штампаним 
словима постојаним мастилом и оверене печатом и потписом овлашћеног 
лица понуђача, на српском језику. 

Понуде са варијантама нису дозвољене.
Неблаговремене, незапечаћене, некомплетне понуде и понуде које 

нису у складу са јавним позивом и конкурсном документацијом, као и ус-
мене или писмене измене и допуне понуда после истека рока за подноше-
ње понуда, неће бити разматране.

Понуде са свим потребним прилозима подносе се у назначеном року 
непосредно писарници Наручиоца или путем поште, у затвореној коверти 
овереној печатом, на адресу Безбедносно-информативна агенција, Београд, 
Краљице Ане б.б., са назнаком: „Понуда за јавну набавку фотокопир папи-
ра – не отварати, редни број набавке 175-106/2, шифра набавке: „ФП/11”. 
На полеђини коверте обавезно назначити назив и адресу понуђача. 
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Понуђачи су обавезни да доставе доказ о квалитету производа и 

узорке везане за предмет набаке по захтеву из конкурсне документације. 
Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана рока за подноше-

ње понуда у 11,30 часова, у просторијама Наручиоца, у ул. Краљице Ане 
б.б. у Београду, у присуству овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача који ће присуствовати јавном отварању, 
дужни су да доставе писано овлашћење, за учешће у поступку отварања 
понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку, 
оверено печатом и потписом одговорног лица понуђача. 

Записник о отварању понуда доставиће се свим понуђачима у року 
од три дана од дана окончања поступка отварања понуда. 

Наручилац ће извршити оцењивање и избор најповољније понуде 
применом критеријума – економски најповољнија понуда по следећим еле-
ментима критеријума:

1. понуђена цена – 80 пондера
2. рок плаћања – 10 пондера
3. рок испоруке – 10 пондера
Методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума, као и 

елементи критеријума на основу којих ће се извршити избор најповољније 
понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 
пондера, садржани су у конкурсној документацији. 

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење понуда. Наручилац ће одлуку 
о избору најповољније понуде доставити свим понуђачима у року од три 
дана од дана доношења одлуке.

Ближе информације у вези са овим позивом и конкурсном докумен-
тацијом могу се добити на бројеве телефона: 011/3005-297 од 9,00 до 12,00 
часова (особа за контакт: Ненад Бошковић) и 011/3005-317 (особа за кон-
такт: Ксенија Шијаковић).  П-9671

На основу члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, 
(„Службени гласник РС, број 116/08”)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за социјалну заштиту 

1100 Београд, 27 марта 43-45

упућу је

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за подношење понуда у отвореном поступку за куповину опреме  

за климатизацију објекта дневног боравка за ментално ретардирану 
децу и омладину, у Београду, ул. Шекспирова бб, 

са извођењем радова на уградњи и монтажи 
(јавна набавка број 2/I/11)

Предмет јавне набавке је куповина опреме за климатизацију објекта 
Дневног боравка за ментално ретардирану децу и омладину, у Београду, 
улица Шекспирова бб, са извођењем радова на уградњи и монтажи.

Право учешћа имају сва заинтересована лица, који испуњавају усло-
ве за учешће у поступку, у складу са чланом 44. Закона о јавним набавкама. 
Испуњеност услова из члана 44. Закона, понуђач доказује документима из 
члана 45. Закона о јавним набавкама, које подноси уз понуду, у складу са 
захтевима из конкурсне документације и јавног позива. Ако понуђач има 
седиште у страној држави, документација за доказивање услова мора бити 
издата од стране надлежног органа државе у којој понуђач има седиште и 
преведена на српски језик. Сва документа којима се доказује испуњеност 
услова из члана 44. Закона о јавним набавкама могу се достављати у нео-
вереним копијама, осим банкарске гаранције за озбиљност понуде и писа-
ма о намерама банке за издавање банкарских гаранција:

а) за добро извршење посла;
б) за отклањање недостатака у гарантном року.
Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија, дужан је да у 

року од три дана од дана пријема писменог позива наручиоца достави ори-
гинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 44. Закона 
о јавним набавкама. Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најпо-
вољнија не достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености 
услова из члана 44. Закона о јавним набавкама, његова понуда ће се одбити 
као неисправна. 

Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набав-
кама („Службени гласник РС”, број 116/08), овим јавним позивом и кон-
курсном документацијом.

Рок за испоруку опреме за климатизацију и извођење радова на 
уградњи и монтажи је најдуже 30 дана од дана закључења уговора.

Рок важења понуде је најмање 90 дана од датума јавног отварања по-
нуда.

Наручилац за ову јавну набавку не прихвата авансно плаћање.
Понуђачем се сматра: Понуђач који наступа самостално (подноси 

понуду самостално), понуђач који наступа са подиспоручиоцима (понуђач 
који ће извршење јавне набавке делимично поверити подиспоручиоцима), 
или група понуђача која подноси заједничку понуду.

Заинтересовани понуђач може да се у једној понуди појави као по-
нуђач, подиспоручилац или члан групе понуђача. Понуђач који самостал-
но поднoси понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 
или као подиспоручилац.

Осим осталих докумената тражених конкурсном документацијом, уз 
понуду доставити:

- оригиналну банкарску гаранција за озбиљност понуде у износу од 
2% од вредности понуде (са ПДВ-ом), са клаузулама: неопозива, безуслов-
на и наплатива на први позив без права приговора, са роком важности нај-
мање 90 дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека понуђе-
ног рока важења понуде;

- оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаран-
ције за добро извршење посла, са клаузулама: неопозива, безусловна и 
наплатива на први позив без права приговора, у износу од 10% од вреднос-
ти уговора (са ПДВ-ом) и са роком важности 30 дана дуже од уговореног 
рока за коначно извршење набавке у целости;

- оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаран-
ције за отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулама: неопози-
ва, безусловна и наплатива на први позив без права приговора у износу од 
5% од вредности уговора (са ПДВ-ом) и са роком важности 30 дана дуже 
од уговореног гарантног рока; 

- доказ о располагању неопходним финансијским капацитетом, што 
подразумева остварени укупни приход понуђача у три обрачунске године 
(2007, 2008. и 2009. годину) у збирном износу од најмање 20.000.000,00 
динара;

– доказ о располагању довољним техничким капацитетом, што под-
разумева да има на располагању један камион/доставно возило носивости 
до три тоне и један путнички аутомобил;

– доказ о располагању довољним кадровским капацитетом, што под-
разумева да има најмање 10 радно ангажованих лица, од којих је најмење 
шест стално запослених, следеће квалификационе структуре: једног дипл. 
инжењер машинства, са личном лиценцом врсте 430 - Одговорни извођач 
радова термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике, један 
дипл. инжењер електротехнике, са личном лиценцом врсте 450 – одговорни 
извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона и 
осам техничких радника (монтери опреме за климатизацију, продавци и сл.); 

– доказ да је понуђач у периоду од претходне три године (2008, 2009. 
и 2010. години), извршио испоруку добара (исте или сличне врсте предме-
ту јавне набавке) у укупној збирној вредности од најмање 15.000.000,00 
динара са ПДВ-ом. 

У конкурсној документацији дато је детаљније упутство у вези са 
врстом доказа и начина доказивања испуњавања обавезних услова, а у за-
висности од тога да ли понуђач иступа самостално или са подизвођачима 
или као група понуђача.

Критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда са 
следећим елементима критеријума:

1) Понуђена цена: 90 пондера
Начин бодовања: 
Понуда са најниже понуђеном ценом вреднује се са 90 пондера а све 

остале понуде вредноваће се према следећој формули: 
– понуда са најниже понуђеном ценом /понуђена цена из конкретне 

понуде х 90;
2)  Рок за испоруку опреме и извођење радова 

на уградњи и монтажи: 10 пондера
Начин бодовања:
Најкраћи рок за испоруку опреме и извођење радова на уградњи и 

монтажи вреднује се са 10 пондера, a све остале понуде вредноваће се пре-
ма следећој формули: 

- понуда са најкраћим понуђеним роком извођења радова на уградњи 
и монтажи / понуђени рок извођења радова на уградњи и монтажи х 10;

Уколико након оцењивања исправних понуда, две или више понуда 
буду вредноване са једнаким бројем пондера, наручилац ће извршити из-
бор најповољније понуде применом елемента критеријума-понуђена цена, 
односно биће изабрана понуда понуђача који је понудио нижу цену. У слу-
чају да две или више понуда буду имале исту цену, наручилац ће између 
њих изабрати понуду која је раније приспела.

Конкурсна документација се може преузети у року од 30 дана од 
првог наредног дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном 
гласнику РС”, радним данима од 13 до 16 часова, у Секретаријату за со-
цијалну заштиту, Београд, Улица 27. марта број 43-45, канцеларија 13а, 
уз подношење овлашћења за преузимање конкурсне документације и до-
каза о уплати 500,00 динара на име трошкова умножавања и достављања 
конкурсне документације која су неповратна. Уплата се врши на рачун 
Градске управе града Београда, број 840-742341843-24, модел 97, позив 
на број 87-501-1522011. Понуђачима који упуте захтев за достављање кон-
курсне документације, са приложеним доказом о уплати трошкова, иста ће 
им бити достављена у року од два дана од дана пријема захтева.

Заинтересовано лице има право увида у Конкурсну документацију 
и Главни машински пројекат климатизације, на месту и у времену пред-
виђеном за преузимање конкурсне документације. Увид у Конкурсну до-
кументацију и Главни машински пројекат климатизације, може у име заин-
тересованог лица извршити представник тог лица, уз прилагање писаног 
овлашћења за вршење увида. 
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Рок за подношење понуда је 30 дана од првог наредног дана од дана 

објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, до 11 часова, без 
обзира на начин на које су послате. Уколико последњи дан рока пада у не-
радни дан, рок истиче првог наредног радног дана.

Понуду сачињену према упутству наручиоца доставити на адресу: 
Секретаријат за социјалну заштиту, Београд, Ул. 27. марта број 43-45, у за-
печаћеном омоту и са назнаком „Понуда за Куповину опреме за климатиза-
цију објекта Дневног боравка за ментално ретардирану децу и омладину, у 
Београду, ул. Шекспирова бб, са извођењем радова на уградњи и монтажи, 
јавна набавка редни број 2/I/11 – НЕ ОТВАРАТИ”. 

На лицу омота, који мора бити запечаћен, обавезно ставити заводни 
печат понуђача са бројем понуде и датумом, који мора бити идентичан са 
бројем и датумом у Обрасцу структуре цене и Обрасцу понуде.

На полеђини омота, који мора бити запечаћен, обавезно назначити 
назив, адресу и телефон понуђача и контакт особу. 

Сви документи поднети у понуди морају бити повезани траком (јем-
ствеником) у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, 
одстрањивати или замењивати поједини листови односно прилози ( пону-
да ће бити исправна уколико се средства финансијског обезбеђења доста-
ве у ПВЦ фолији са рупама и повежу јемствеником са осталом траженом 
документацијом).

Понуда, која је поднета у супротности са условом за паковање, пе-
чаћење и означавање, биће одбијена, као неисправна.

Понуда се припрема у складу са обрасцима који су саставни део кон-
курсне документације. Све стране образаца морају бити попуњене, на срп-
ском језику, јасне, недвосмислене, парафиране, оверене печатом, а сами об-
расци и потписани од стране одговорног лица понуђача, у свему у складу са 
Упутством за сачињавање понуде, као елементом Конкурсне документације.

Јавно отварање понуда обавиће се након истека крајњег рока за под-
ношње понуда, са почетком у 11.30 часова, у просторијама Секретаријата 
за социјалну заштиту, у Београду, Ул. 27. марта број 43-45, уз присуство 
овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни 
да доставе овлашћење за заступање. Овлашћење мора бити оригинал, са 
бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од 
стране одговорног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку, 
непосредно пре почетка отварања понуда. 

Понуде достављене по истеку рока за подношење, сматраће се небла-
говременим и неће се отварати, а наручилац ће их по окончању поступка 
отварања вратити неотворене понуђачима, уз повратницу, са назнаком да 
су поднете неблаговремено.

Наручилац ће донети одлуку у вези са овом јавном набавком у ок-
вирном року од 20 дана од дана јавног отварања понуда.

Oсобе за контакт, за све додатне информације су: за технички део 
– Александра Станковић, арх. техничар, тел. 330-9691, за општи део – 
Биљана Божидаревић, дипл. правник, тел. 330-9359. 11350

На основу члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, 
(„Службени гласник РС”, број 116/08),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за социјалну заштиту 

11000 Београд, 27 марта 43-45

упућу је

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за подношење понуда у отвореном поступку, за јавну набавку добра  

куповина намештаја за потребе опремања објеката клубова у оквиру 
пј „дневни центри и клубови”, при геронтолошком центру београд, 
дневног боравка за старе, у београду – врачар, ул. симе игуманова 

број 4 и станова датих на коришћење градском центру за социјални 
рад за потребе остваривања права на привремено становање 

(јавна набавка број 4/I/11)

Предмет јавне набавке је Куповина намештаја за потребе опремања 
објеката клубова у оквиру ПЈ „Дневни центри и клубови”, при Геронтолошком 
центру Београд, Дневног боравка за старе, у Београду – Врачар, Ул. Симе 
Игуманова број 4 и станова датих на коришћење Градском центру за социјал-
ни рад за потребе остваривања права на привремено становање

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове 
за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 44. Закона о јав-
ним набавкама.Испуњеност услова из члана 44. Закона о јавним набавкама 
понуђач доказује документима из члана 45. Закона о јавним набавкама, а у 
складу са захтевима из Конкурсне документације и јавног позива. Ако по-
нуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање услова 
мора бити издата од стране надлежног органа државе у којој понуђач има 
седиште и преведена на српски језик. Сва документа којима се доказује 
испуњеност услова из члана 44. Закона о јавним набавкама могу се доста-
вљати у неовереним копијама, осим банкарске гаранције за озбиљност по-
нуде и писма о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције 
за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року.

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија, дужан је да у року 
од 3 дана од дана пријема писменог позива наручиоца достави оригинал или 
оверену копију доказа о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним 
набавкама. Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не дос-
тави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 44. 
и 46. Закона о јавним набавкама, његова понуда ће се одбити као неисправна.

Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набав-
кама („Службени гласник РС”, број 116/08), овим јавним позивом и кон-
курсном документацијом.

Рок важења понуде је минимум 90 дана од дана јавног отварања по-
нуда.

У предметној набавци, наручилац не прихвата аванс, као начин 
плаћања

Понуђачем се сматра: 
– понуђач који наступа самостално, (подноси понуду самостално),
– понуђач који наступа са подиспоручиоцима (понуђач који ће извр-

шење јавне набавке делимично поверити подиспоручиоцима) или 
– група понуђача.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подиспоручилац.
Критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда са 

следећим елементима критеријума:
1) Понуђена цена: 90 пондера
Начин бодовања: 
Понуда са најниже понуђеном ценом вреднује се са 90 пондера а све 

остале понуде вредноваће се према следећој формули: 
– понуда са најниже понуђеном ценом /понуђена цена из конкретне 

понуде х 90;
2) Рок испоруке и монтаже: 10 пондера 
Начин бодовања:
Најкраћи рок испоруке и монтаже вреднује се са 10 пондера a све 

остале понуде вредноваће се према следећој формули: 
– понуда са најкраћим понуђеним роком испоруке и монтаже / по-

нуђени рок испоруке и монтаже из конкретне понуде х 10;
Уколико након оцењивања исправних понуда, две или више понуда 

буду вредноване са једнаким бројем пондера, наручилац ће извршити из-
бор најповољније понуде применом елемента критеријума-понуђена цена, 
односно биће изабрана понуда понуђача који је понудио нижу цену. У слу-
чају да две или више понуда буду имале исту цену, наручилац ће између 
њих изабрати понуду која је раније приспела.

Понуђач је дужан да уз понуду, између осталих докумената траже-
них конкурсном документацијом, достави и:

– оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде у износу од 2% 
од вредности понуде (са ПДВ-ом) која мора имати клаузулу да је неопо-
зива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важ-
ности минимум 90 дана од дана јавног отварања понуда, односно до истека 
понуђеног рока важности понуде. 

– оригинално писмо о намерама пословне банке за издавање банкар-
ске гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вред-
ности уговора (са ПДВ-ом) која мора имати клаузулу да је неопозива, без-
условна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 
дана дужим од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости.

– оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарс-
ке гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% 
од укупне вредности уговора (са ПДВ-ом), која мора имати клаузулу да је 
неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком 
важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.

– доказ о располагању неопходним финансијским капацитетом, што под-
разумева остварени укупни приход понуђача у три обрачунске године (2007, 
2008. и 2009. годину), у збирном износу од најмање 25.000.000,00 динара,

– доказ о располагању довољним техничким капацитетом, што под-
разумева да понуђач располаже са минимумом техничких срестава и то: 1 
машином за типловање, 1 машином за кантовање, 1 транспортним (дос-
тавним) возилом и пословним/магацинским/производним простором од 
најмање 250м2.

– доказ о располагању довољним кадровским капацитетом што под-
разумева да понуђач има најмање 10 радно ангажованих лица следеће 
квалификационе структуре: једног дипл. инжињера шумарства или друге 
техничке струке, једног возача транспортних возила и пет техничких рад-
ника (монтажери,производни радници и сл.)

– доказ да је понуђач у периоду од претходне три године (2008., 2009. 
и 2010. години), извршио испоруку добара (исте или сличне врсте предме-
ту јавне набавке) у укупној збирној вредности од најмање 25.000.000,00 
динара са ПДВ-ом. 

– проспект са сликама понуђених добара и са подацима о техничким 
карактеристикама намештаја

– атест (сертификат) о квалитету плоча иверице, издат од стране 
овлашћеног сертификационог тела. 

У конкурсној документацији је дато ближе упутство у вези врсте до-
каза и начина доказивања испуњености обавезних услова, а у зависности 
од тога да ли понуђач наступа самостално или са подиспоручиоцима или 
као група подносилаца заједничке понуде.
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Непосредан увид у конкурсну документацију и преузимање кон-

курсне документације, наручилац ће омогућити заинтересованим лици-
ма, у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном 
гласнику РС”, сваког радног дана у времену од 13 до 16 часова, на адре-
си: Секретаријат за социјалну заштиту, Београд, улица 27. марта бр.43-
45,канцеларија 31а. Конкурсна документација се може преузети уз под-
ношење овлашћења за преузимање конкурсне документације и доказа 
о уплати 500,00 динара, (словима: петстотина динара), на име трошкова 
умножавања и достављања Конкурсне документације. Уплата се врши на 
рачун на Градске управе града Београда: број 840-742341843-24, позив на 
број одобрења по моделу 97 33-501-1542011, са назнаком „За израду кон-
курсне документације, јавна набавка бр.4/I/11”. Заинтересованим лицима 
која поднесу захтев за достављање конкурсне документације, уз доказ о 
уплати наведеног износа за умножавање и доставу, Конкурсна документа-
ција ће бити достављена у року од два дана од дана пријема захтева.

Накнада за умножавање и доставу конкурсне документације је не-
повратна, а Конкурсна документација се не може преузети после назначе-
ног рока.

Понуђачи су дужани да понуду сачине према упутству наручио-
ца и да је поднесу у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива у 
„Службеном гласнику РС”, до 12 часова, без обзира на начин подношења, 
преко писарнице, на адресу: Секретаријат за социјалну заштиту, ул. 27. мар-
та бр.43-45, Београд. Понуђач доставља понуду у коверти која мора бити за-
печаћена, оверена печатом понуђача, са назнаком “Понуда за јавну набавку 
добра– Куповина намештаја за потребе опремања објеката клубова у ок-
виру ПЈ „Дневни центри и клубови”, при Геронтолошком центру Београд, 
Дневног боравка за старе, у Београду – Врачар, ул. Симе Игуманова број 4 
и станова датих на коришћење Градском центру за социјални рад за потребе 
остваривања права на привремено становање, јавна набавка број 4/I/11 – не 
отварати ”, као и да стави свој заводни печат. На полеђини коверте назначи-
ти пун назив понуђача, особу за контакт, адресу и телефон.

Сви документи поднети у понуди морају бити повезани траком (јем-
ствеником) у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, 
одстрањивати или замењивати поједини листови односно прилози ( пону-
да ће бити исправна уколико се средства финансијског обезбеђења доста-
ва у ПВЦ фолији са рупама и повежу јемствеником са осталом траженом 
документацијом).

Понуда која буде поднета у супротности са условима за паковање, 
печаћење и означавање, биће одбијена као неисправна.

Не прихватају се понуде са варијантама.
Понуда се припрема у складу са обрасцима који су саставни део кон-

курсне документације. 
Јавно отварање понуда обавиће се након истека крајњег рока за под-

ношње понуда са почетком у 12.30 часова, у просторијама Секретаријата 
за социјалну заштиту, уз присуство овлашћених представника понуђача за 
учествовање у поступку отварања понуда. Представници понуђача су дуж-
ни да доставе овлашћења за заступање. Овлашћење мора бити оригинал, 
са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од 
стране одговорног лица понуђача.

Понуде поднете по истеку рока за подношење, сматраће се неблаго-
временим и неће се отварати, а наручилац ће их по окончању поступка от-
варања вратити неотворене понуђачима, уз повратницу, са назнаком да су 
поднете неблаговремено.

Наручилац ће донети одлуку у вези са овом јавном набавком у ок-
вирном року од 45 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних 
и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања 
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно 
услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због 
чега се неће понављати у току текуће буџетске године. 

Oсоба за контакт, за све додатне информације: Ана Шупица, дипл. 
правник, тел. 011/330-9524. 11350

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко-
на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) и Од лу ке о 
по кре та њу по ступ ка јав не на бав ке број 404 - 923/11-01 од 7. апри ла 2011. 
го ди не 

ГРАД ЈА ГО ДИ НА 
35000 Ја го ди на, Кра ља Пе тра I број 6

огла  ша  ва

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку  

јав не на бав ке ра сних сте о них ју ни ца 

1. Пред мет јав не на бав ке је на бав ка око 210 сте о них ра сних ју ни ца 
са ви со ким ге нет ским по тен ци ја лом, ко је ће би ти до де ље не ис кљу чи во по-
љо при вред ним про из во ђа чи ма на те ри то ри ји гра да Ја го ди на.

2. Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сва за ин те ре со ва на прав на и фи-
зич ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма, 
а ис пу ње ност усло ва до ка зу ју се до ку мен ти ма пред ви ђе ним чла ном 45. За-
ко на ко ја се до ста вља ју уз по ну ду.

3. Сви за ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу из вр ши ти увид у кон курс ну 
до ку мен та ци ју и пре у зе ти исту, пр вог на ред ног да на од да на об ја вљи ва-
ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, у ро ку од ре ђе ном за под но-
ше ње по ну да , сва ког рад ног да на од 8,00 до 14,00 ча со ва у про сто ри ја ма 
Град ске упра ве Гра да Ја го ди не, кан це ла ри ја број 32. 

За пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је упла ћу је се не по врат ни 
нов ча ни из нос од 3.000,00 ди на ра на име тро шко ва из ра де и умно жа ва ња 
кон курс не до ку мен та ци је на ра чун број 840-745141843-30 – оста ли при хо-
ди у ко рист ни воа гра до ва са по зи вом на број 97 04-096 са на зна ком от куп 
кон курс не до ку мен та ци је.

Кон курс на до ку мен та ци ја се мо же пре у зе ти уз под но ше ња до ка за о 
бес по врат ној упла ти из но са за от куп и овла шће ња за пред став ни ка ко ји 
пре у зи ма кон курс ну до ку мен та ци ју

4. По ну де се са чи ња ва ју пре ма обра сцу и упут ству ко ји се да ју у кон-
курс ној до ку мен та ци ји.

5. По ну де са при па да ју ћим до ку мен та ци јом до ста ви ти на адре су 
Град ска упра ва гра да Ја го ди на, Кра ља Пе тра I број 6, у за пе ча ће ној ко вер-
ти са на зна ком: „По ну да за на бав ку ју ни ца - не отва ра ти” са по зи вом на 
број 404-923/11-03, нај ка сни је до 12,00 ча со ва, 30 да на од да на об ја вљи ва-
ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. На по ле ђи ни ко вер те нео п-
ход но је на ве сти на зив фир ме, као и име осо бе и те ле фон за кон такт.

6. Под не те по ну де ће би ти ко ми сиј ски отво ре не од мах по ис те ку ро-
ка за под но ше ње по ну да у 12,30 ча со ва. Отва ра њу по ну да мо гу при су ство-
ва ти и овла шће ни пред став ни ци по ну ђа ча, ко ји ће сво ја овла шће ња пре да-
ти ко ми си ји пре отва ра ња по ну да.

7. Уко ли ко рок за до ста вља ње по ну да, од но сно отва ра ње по ну да ис-
ти че на дан ко ји је не рад ни као по след њи дан на ве де ног ро ка сма тра ће се 
пр ви сле де ћи рад ни дан до 12,00 ча со ва oдносно 12,30 ча со ва.

8. Од лу ка о до де ли уго во ра би ће до не та у ро ку од 10 да на од да на 
отва ра ња по ну да. 

9. Не бла го вре ме не и не ком плет не по ну де као и по ну де ко је ни су у 
скла ду са огла сом не ће би ти раз ма тра не.

10. По ну де са ва ри јан та ма ни су до зво ље не.
11. Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по-

вољ ни ја по ну да. Кри те ри ју ми и пон де ри за из бор по ну ђа ча пре ци зи ра ни 
су у кон курс ној до ку мен та ци ји.

12. На ру чи лац за др жа ва пра во да у слу ча ју нео д го ва ра ју ћих, не при-
хва тљи вих по ну да као и дру гих раз ло га не до не се од лу ку о до де ли уго во ра 
о јав ној на бав ци.

13. Сва до дат на оба ве ште ња и ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле-
фон 035/224-661 или 035/224-636 ло кал 206.  11101

На осно ву члана 69. члана 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. став 1. тач-
ка 1. и став 2. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
116/08) и Од лу ке На чел ни ка Оп штин ске упра ве бр. 31 за ве де не под бро јем 
404-31/2011-08 од 30. мар та 2011. го ди не

ОП ШТИ НА ПА РА ЋИН 
ОП ШТИН СКА УПРА ВА 

Па ра ћин, То ме Жи ва но ви ћа 10
об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку за на бав ку 

ауто мо би ла на ли зинг
Оп штин ска упра ва по зи ва за ин те ре со ва не по ну ђа че да до ста ве по ну-

де за на бав ку до ба ра - на бав ка ауто мо би ла на ли зинг, а пре ма ка рак те ри-
сти ка ма да тим у кон курс ној до ку мен та ци ји. 

1. Пра во уче шћа у овом по ступ ку има ју прав на и фи зич ка ли ца ко ја 
ис пу ња ва ју усло ве про пи са не од ред ба ма чла на 44. За ко на о јав ним на бав-
ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) а ко ја до ста ве до ка зе о ис пу ње-
но сти усло ва, про пи са не од ред ба ма чла на 45. За ко на о јав ним на бав ка ма.

2. Из бор нај по вољ ни јег по ну ђа ча би ће оба вљен на осно ву кри те ри-
ју ма нај ни жа це на.

3. Кон курс на до ку мен та ци ја мо же се пре у зе ти у кан це ла ри ји Оп-
штин ске упра ве Па ра ћин бр.48 – Рад на гру па за јав не на бав ке, у ро ку од 
15 да на од об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” , сва ког 
рад ног да на, од 9 до 15 ча со ва. Не по сре дан увид се вр ши на осно ву пи сме-
ног овла шће ња за ин те ре со ва ног по ну ђа ча.

4. По ну ду ја сну, не дво сми сле ну, чит ко от ку ца ну или ис пи са ну штам-
па ним сло ви ма и ове ре ну пот пи сом и пе ча том овла шће ног ли ца по ну ђа ча, 
до ста ви ти у ори ги на лу, на пре у зе том обра сцу , у за пе ча ће не ко вер ти , по-
штом или лич но на шал тер број 7. Услу жног цен тра Оп шти не Па ра ћин, са 
на зна ком: „ По ну да за на бав ку ауто мо би ла на ли зинг – не отва ра ти ” на адре-
су : Оп штин ска упра ва Па ра ћин, Рад на гру па за јав не на бав ке, То ме Жи ва-
но ви ћа 10, 35250 Па ра ћин, у ро ку од 30 да на од об ја вљи ва ња јав ног по зи ва 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 12,00 ча со ва, без об зи ра на на чин до ста ве.
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На по ле ђи ни ко вер те ис пи са ти на зив по ну ђа ча, адре су и број те ле-

фо на.
5. Не бла го вре ме не, не за пе ча ће не и не ком плет не по ну де, као и по ну-

де ко је ни су ускла ду са јав ним по зи вом не ће би ти раз ма тра не.
Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се на дан ис те ка ро ка за до ста вља ње 

по ну да, на адре си на ру чи о ца, у 13,00 ча со ва.
Од лу ка о до де ли уго во ра би ће до не та у ро ку од три де сет да на од јав-

ног ота вра ња по ну да.
6. Сви ро ко ви ра чу на ју се од да на об ја вљи ва ња овог по зи ва у „Слу-

жбе ном гла сни ку РС”, са тим да се рок, уко ли ко по след њи дан ро ка бу де 
не рад ни, по ме ра за пр ви на ред ни рад ни дан.

7. До дат не ин фор ма ци је у ве зи са овим по зи вом мо гу се до би ти на 
те ле фон број 035/570-652, Рад на гру па за јав не на бав ке, кон такт осо бе Пе-
тро вић Ве сна и Се ку лић Ср ђан. 10602

На основу чл. 69, 70. и члана 72 став 1. тачка 1. Закона о јавним на-
бавкама („Службени гласник РС” број 116/08)

УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ 
18000 Ниш, Вожда Карађорђа број 16 

об јављује
ЈАВНИ ПОЗИВ  

за достављање понуда у отвореном поступку за јавну набавку  
број 404-2д/10-2011-11

Наручилац: основне и средње и школе на територији града Ниша.
Управа за образовање, културу, омладину и спорт, на основу овла-

шћења добијених од директора основних и средњих школа на територији 
града Ниша, спроводи поступак јавне набавке и предузме све потребне 
радње у том поступку име и за рачун наручилаца, пошто је претходно обје-
динила набавке наручилаца, имајући у виду да се ради о набавци исто-
врсних добара – школског намештаја. 

Предмет јавне набавке добара број 404-2д/10-2011-11, је школски на-
мештај за потребе основних и средњих школа на територији града Ниша.

Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна правна и 
физичка лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне 
набавке, у складу са чланом 44. став 2. тач. 1–7. Закона о јавним набавка-
ма. Испуњеност услова понуђач доказује достављањем доказа наведених у 
конкурсној документацији, с тим што доказ(и) из тачке 3. наведеног члана 
и става закона, мора(ју) бити издати после дана објављивања јавног позива, 
док докази о испуњености услова из тачке 4. наведеног члана и става зако-
на, не смеју бити старији од шест месеци рачунајући од дана објављивања 
јавног позива. Наведене доказе понуђач доставља уз понуду, у складу са за-
хтевима из конкурсне документације и јавног позива. Докази о испуњености 
услова из члана 44. закона могу се достављати у неовереним фотокопијама. 

Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за до-
казивање услова мора бити оверена од стране надлежног органа државе 
у којој понуђач има седиште (управног или судског органа, односно при-
вредне коморе), односно амбасаде те државе у Републици Србији.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који 
наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду.

Понуђач који наступа самостално или са подизвођачима, односно 
овлашћени члан групе понуђача је у обавези да уз понуду достави: 

Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 
најмање 3% од вредности понуде са ПДВ, са трајањем најмање три дана 
дуже од периода важности понуде. Наручилац може вратити понуђачу 
оригинал банкарске гаранције за озбиљност понуде и пре истека наведеног 
рока трајања, ако је понуђач испунио све обавезе таксативно наведене у 
конкурсној документацији. Поднета банкарска гаранција мора бити „безу-
словна”, „неопозива”, „платива на први позив” и „без права на приговор”.

Оригинали писама о намерама банке за издавање гаранције за добро 
извршење посла у износу од најмање 10% од вредности понуде са ПДВ и 
за отклањање грешака у гарантном периоду у износу од најмање 10% од 
вредности понуде са ПДВ. 

Наведена писма о намерама банке морају садржати клаузуле: „безу-
словна”, „неопозива”, „платива на први позив” и „без права на приговор”. 

Један понуђач може да учествује само у једној понуди, и то као по-
нуђач који наступа самостално, подизвођач или члан групе понуђача. 
Учешће у више од једне понуде у којима је понуђач укључен, резултираће 
одбијањем тих понуда, као неисправних.

Конкурсна документација се може преузети на адреси: ГРАД НИШ, 
Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набав-
ке, Николе Пашића број 24, канцеларије бр. 64 и 65, сваког радног дана у 
времену од 9,00 до 15,00 часова, у року од 27 дана од објављивања јавног 
позива у „Службеном гласнику Републике Србије”, уз подношење овла-
шћења за преузимање конкурсне документације и доказа о уплати 1.000,00 
динара, на име трошкова умножавања и достављања конкурсне документа-
ције. Уплата се врши на уплатни рачун бројој 840-745141843-30, по моделу 
97, са позивом на број 87-521, сврха уплате: трошкови умножавања и дос-
тављања конкурсне документације за јавну набавку број 404-2Д/10-2011-
11. Наручилац ће у року од 27 дана од дана објављивања јавног позива 

омогућити заинтересованим лицима непосредан увид у конкурсну доку-
ментацију на месту и времену предвиђеном за преузимање конкурсне до-
кументације. Понуђачима који упуте захтев за достављање документације 
најкасније у року од 27 дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС” уз 
доказ о уплати трошкова умножавања и достављања конкурсне документа-
ције, конкурсна документација са неовереним обрасцима биће доставље-
на одмах по пријему захтева електронском поштом, а оригинал ће бити 
упућен поштом, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству Наручиоца и 
да је доставе у року од 30 дана од дана објављивања у „Сл. гласнику РС” 
до 12.00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту, на 
адресу: ГРАД НИШ, Управа за финансије, изворне приходе локалне само-
управе и јавне набавке, Николе Пашића број 24, канцеларија 64, са назна-
ком: „Не отварати – понуда за набавку и испоруку школског намештаја у 
име и за рачун основних и средњих школа на територији града Ниша, јавна 
набавка број 404-2Д/10-2011-11”. Понуђач је дужан да на полеђини ковер-
те назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Уколико задњи дан рока 
за достављање понуда пада у нерадни дан, крајњи рок за достављање по-
нуда је први следећи радни дан до 12.00 часова.

Не прихватају се понуде са варијантама.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена 

печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.
Опција понуде је 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда.
Критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда са 

следећим елементима критеријума:
1. цена 65 пондера
2. референтна листа 25 пондера
3. услови плаћања  10 пондера
Укупно:  100 пондера
Начин вредновања наведених елемената критеријума економски нај-

повољније понуде ближе је разрађен у конкурсној документацији.
Јавно отварање понуда ће обавити комисија Наручиоца, један сат по 

истеку рока за подношење понуда, у објекту града Ниша у улици Николе 
Пашића број 24 (сала 61, на другом спрату), уз присуство овлашћених 
представника понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе 
овлашћење за присуствовање. Овлашћење мора да буде оверено печатом и 
потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора 
је 15 дана од дана јавног отварања понуда.

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка от-
варања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста под-
нета неблаговремено. 

Особе за контакт које ће пружати додатне информације понуђачима су 
Зоран Радуловић, телефон 018/504-636 (Управа за образовање, културу, омла-
дину и спорт) и Дејан Благојевић, телефон 018/504-447, факс 018/504-440 и 
е-mail адреса bdejan@gu.ni.rs (Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке). 

Рок за подношење понуда рачуна се од наредног дана по објављи-
вању јавног позива у „Службеном гласнику РС”.  П-9153

На основу члана 30. став 3. тачка 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије” број 116/2008)

ЈП „ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ” 
11000 Београд, Кнеза Вишеслава број 88 

об јављује
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за прикупљање писмених понуда у отвореном поступку  
за јавну набавкунових службених возила по партијама  

путем финансијског лизинга за потребе Јавног предузећа 
„Емисиона техника и везе” 

(број ЈН У-1/11)

Јавно предузеће „Емисиона техника и везе” позива све заинтересо-
ване понуђаче да поднесу понуду за јавну набавку добара – набавка нових 
службених возила путем финансијског лизинга – по партијама.

1. Предмет јавне набавке је: набавка нових службених возила путем 
финансијског лизинга- по партијама и то:

– партија 1 – путничка возила 
– партија 2 – теренска возила
– партија 3 – комби возила
Опис предмета јавне набавке је дефинисан у конкурсној документа-

цији. Понуде се сачињавају према упутству у конкурсној документацији 
Наручиоца. Понуђач може поднети само једну понуду. Понуда са варијанта-
ма није дозвољена. Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда. Понуда се мора поднети за сваку ставку из спецификације.

2. Право учешћа у поступку јавне набавке добара имају сва заинтере-
сована домаћа или страна правна лица или физичка лица, која испуњавају 
услове из члана 44. и 45. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број 116/2008) и друге услове предвиђене у конкурсној документацији.

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одго-
варајући регистар;
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2) Да је основан и за обављање делатности која је предмет јавне на-

бавке;
3) Да му у року од две године пре објављивања јавног позива у „Сл. 

гласнику РС” није изречена правноснажна судска или управна мера заб-
ране обављања делатности која је предмет јавне набавке (потврда (извод) 
– не старије од дана објављивања јавног позива);

4) Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на ње-
ној територији;

5) Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом 
– да понуђач није био неликвидан у периоду од 1. јануара 2010. године до 
дана издавања уверења;

6) Располаже довољним техничким и кадровским капацитетом.
3. Избор најповољније понуде понуђача обавиће се применом кри-

теријума „економски најповољније понуде” са елементима понуђена цена, 
близина овлашћеног сервиса, рок испоруке, висина учешћа у лизингу, но-
минална каматна стопа и ефективна каматна стопа.

Прецизни опис критеријума и елемената се налазе у конкурсној до-
кументацији.

4. Заинтересовани понуђачи могу извршити непосредан увид у кон-
курсну документацију у просторијма Наручиоца на адреси: ЈП „Емисиона 
техника и везе”, Јована Ристића број 1, 7 спрат, канцеларија број 3.

5. Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију 
у ЈП „Емисиона техника и везе”, Јована Ристића број 1, 7 спрат, канцела-
рија број 3, од 10,00 до 14,00 часова у року од 30 дана од дана објављивања 
јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”. Преузимање 
конкурсне документације се може извршити уз приложени доказ о уплати 
износа од 3.000,00 динара на име трошкова израде конкурсне документа-
ције који се износ уплаћује на рачун ЈП „Емисиона техника и везе” број: 
205-154307-51, Комерцијална банка АД Београд, позив на број 97/80 011, 
ПИБ: 106475271, са назнаком код сврхе дознаке на уплатници: „трошкови 
конкурсне документације”. Износ уплаћене накнаде за конкурсну доку-
ментацију се не враћа понуђачима.

6. Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања јавног 
позива у „Службеном гласнику Републике Србије” до 10,30 часова.

Благовременом се сматра понуда која је примљена од стране 
Наручиоца, најкасније до 20. маја 2011. године до 10,30 часова.

Понуде се подносе у затвореној коверти, поштанском пошиљком или 
непосредно-лично, предајом на адресу Наручиоца: ЈП „Емисиона техника 
и везе”, Јована Ристића број 1, 7 спрат, на Архиви канцеларија број 1.

Понуде се достављају са назнаком: „Понуда за набавку нових службених 
возила путем финансијског лизинга, ЈН У-1/11 – партија ____– не отварати”. 

На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача.
Уз понуду и доказе из члана 45. Закона о јавним набавкама, понуђач 

доставља и друга потребна документа и обрасце у складу са јавним пози-
вом и конкурсном документацијом.

7. Отварање понуда ће се обавити, истога дана, по истеку рока за 
подношење понуда са почетком у 11,30 часова, у ЈП „Емисиона техника и 
везе”, Јована Ристића број 1, 6 спрат, канцеларија број 5.

Отварању понуда без посебног позивања могу присуствовати овла-
шћени представници понуђача који су дужни да своја писана овлашћења 
предају председнику комисије пре отварања понуда.

8. Одлуку о избору најповољније понуде Наручилац ће донети у року 
од 10 дана од дана отварања понуда.

Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће бити разма-
тране.

9. Сва ближа обавештења у вези са овим јавним позивом, могу се 
добити преко телефона број: 3693 251 или моб: 066/8777 010. Лице за кон-
такт: Мирко Вујић. П-9724

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број116/08) 

ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА”

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке 

погонског горива за поште које се налазе на подручју општине Тутин 
Бр. ЈН: 63/2011

1. Предмет јавне набавке је погонско гориво за поште које се на-
лазе на подручју општине Тутин за потребе РЈ поштанског саобраћаја 
„Краљево“ (у даљем тексту: Наручилац).

Предметна набавка биће спроведена у отвореном поступку, а у скла-
ду са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 39/02, 
43/03, 55/04 и 101/05) и другим важећим прописима из ове области.

2. Испоруке погонског горива биће извршене на бензинским стани-
цама Понуђача, према количини, врсти и типу горива које су дате у табели:

Врста и тип горива Количина (у литрима)
Моторни бензин МБ 95 4.000
ЕКО 50 дизел 2.000
ТНГ 4.500
Укупно: 10.500

3. Право учешћа у поступку има домаће или страно правно или фи-
зичко лице које испуњава услове из члана 45. Закона о јавним набавкама, а 
испуњеност услова доказује оригиналним документима, овереним фотоко-
пијама, или фотокопијом уз обавезу достављања на увид оригиналних до-
кумената или оверених фотокопија на јавно отварање понуда према члану 
46. Закона о јавним набавкама, а у складу са конкурсном документацијом 
(одељак 2.) где су услови ближе дефинисани.

4. Конкурсна документација може се подићи на адреси Наручиоца: 
РЈ поштанског саобраћаја „Краљево“, Служба за логистику, ПАК 560303 
Краљево, Цара Лазара 37, (у даљем тексту: адреса Наручиоца) сваког 
радног дана од 08:00 до 15:00 часова. Право на увид у конкурсну доку-
ментацију имају сви заинтересовани понуђачи. Приликом преузимања 
документације прилаже се доказ о уплаћеном износу од 500,00(словима: 
петстотина динара) на текући рачун Наручиоца број 160-810-71 „DELTA 
BANKA“. Уплаћена средства се неће враћати. 

5. Понуде се сачињавају према конкурсној документацији и јавном 
позиву Наручиоца. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуде мо-
рају бити достављене у затвореној и печатом овереној коверти, на адресу 
Наручиоца у року од 31 (тридесетједан) дан од дана објављивања јавног 
позива, и то најкасније до 10:00 часова последњег дана истека рока, са на-
знаком: „понуда за јавну набавку погонског горива за поште које се налазе 
на подручју општине Тутин, број набавке – 63/2011 – не отварати пре сед-
нице за јавно отварање понуда“. На полеђини коверте мора бити назначен 
назив и адреса понуђача.

6. Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму обја-
вљивања овог позива у „Службеном гласнику РС”. Рачунање рока се врши 
тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављи-
вања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. 

Уколико је последњи дан рока нерадни дан, рок истиче првог на-
редног радног дана. Благовременим ће се сматрати понуде које су до рока 
наведеног у тачки 5. приспеле Наручиоцу, без обзира на начин на који су 
послате. Неблаговремене понуде неће бити разматране, већ ће неотворене 
бити враћене понуђачима уз назнаку да су неблаговремене.

7. Понуде ће бити отворене јавно у 10:15 часова последњег дана 
истека рока за достављање понуда, на адреси Наручиоца. Уколико је по-
следњи дан истека рока за достављање понуда нерадан, отварање понуда 
ће се вршити првог наредног радног дана у 10:15 часова.

Представник понуђача, изузев директора предузећа, који ће при-
суствовати јавном отварању, мора да приложи писано овлашћење издато 
од стране директора предузећа за учешће у поступку отварања понуда, са 
јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку. 

8. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача у оквир-
ном року од 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда, применом 
критеријума најнижа понуђена цена. О донетој одлуци сви понуђачи ће 
бити обавештени у складу са Законом о јавним набавкама.

9. Све додатне информације заинтересовани могу тражити и добити 
искључиво писаним путем на адреси Наручиоца, путем телефакса број: 
036/303-011 најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за достављање понуда, 
сваког радног дана у времену од 8:00 до 15:00 часова.
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На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број 116/08) 

ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА“

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке 

погонског горива за поште које се налазе на подручју 
општине Сјеница 

Бр. ЈН:64/2011

1. Предмет јавне набавке је погонско гориво за поште које се на-
лазе на подручју општине Сјеница за потребе РЈ поштанског саобраћаја 
„Краљево” (у даљем тексту: Наручилац).

Предметна набавка биће спроведена у отвореном поступку, а у скла-
ду са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 39/02, 
43/03, 55/04 и 101/05) и другим важећим прописима из ове области.
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2. Испоруке погонског горива биће извршене на бензинским стани-

цама Понуђача, према количини, врсти и типу горива које су дате у табели:
Врста и тип горива Количина (у литрима)

Моторни бензин МБ 95 5.000
ЕКО 50 дизел 2.000
TНГ 2.500
Укупно: 9.500

3. Право учешћа у поступку има домаће или страно правно или фи-
зичко лице које испуњава услове из члана 45. Закона о јавним набавкама, а 
испуњеност услова доказује оригиналним документима, овереним фотоко-
пијама, или фотокопијом уз обавезу достављања на увид оригиналних до-
кумената или оверених фотокопија на јавно отварање понуда према члану 
46. Закона о јавним набавкама, а у складу са конкурсном документацијом 
(одељак 2.) где су услови ближе дефинисани.

4. Конкурсна документација може се подићи на адреси Наручиоца: 
РЈ поштанског саобраћаја „Краљево“, Служба за логистику, ПАК 560303 
Краљево, Цара Лазара 37, (у даљем тексту: адреса Наручиоца) сваког 
радног дана од 08:00 до 15:00 часова. Право на увид у конкурсну доку-
ментацију имају сви заинтересовани понуђачи. Приликом преузимања 
документације прилаже се доказ о уплаћеном износу од 500,00 (словима: 
петстотина) динара на текући рачун Наручиоца број 160-810-71 „DELTA 
BANKA“. Уплаћена средства се неће враћати. 

5. Понуде се сачињавају према конкурсној документацији и јавном 
позиву Наручиоца. Понуда са варијантама није дозвољена. Понуде мо-
рају бити достављене у затвореној и печатом овереној коверти, на адресу 
Наручиоца у року од 31 (тридесетједан) дан од дана објављивања јавног 
позива, и то најкасније до 10:00 часова последњег дана истека рока, са на-
знаком: „Понуда за јавну набавку погонског горива за поште које се налазе 
на подручју општине Сјеница, број набавке – 64/2011 – Не отварати пре се-
днице за јавно отварање понуда“. На полеђини коверте мора бити назначен 
назив и адреса понуђача.

6. Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму обја-
вљивања овог позива у „Службеном гласнику РС”. Рачунање рока се врши 
тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана објављи-
вања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. 

Уколико је последњи дан рока нерадни дан, рок истиче првог на-
редног радног дана. Благовременим ће се сматрати понуде које су до рока 
наведеног у тачки 5. приспеле Наручиоцу, без обзира на начин на који су 
послате. Неблаговремене понуде неће бити разматране, већ ће неотворене 
бити враћене понуђачима уз назнаку да су неблаговремене.

7. Понуде ће бити отворене јавно у 10:15 часова последњег дана 
истека рока за достављање понуда, на адреси Наручиоца. Уколико је по-
следњи дан истека рока за достављање понуда нерадан, отварање понуда 
ће се вршити првог наредног радног дана у 10:15 часова.

Представник понуђача, изузев директора предузећа, који ће при-
суствовати јавном отварању, мора да приложи писано овлашћење издато 
од стране директора предузећа за учешће у поступку отварања понуда, са 
јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку. 

8. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понуђача у оквир-
ном року од 30 (тридесет) дана од дана јавног отварања понуда, применом 
критеријума најнижа понуђена цена. О донетој одлуци сви понуђачи ће 
бити обавештени у складу са Законом о јавним набавкама.

9. Све додатне информације заинтересовани могу тражити и добити 
искључиво писаним путем на адреси Наручиоца, путем телефакса број: 
036/303-011 најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за достављање понуда, 
сваког радног дана у времену од 08:00 до 15:00 часова. 11544

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број 116/2008) 

ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА“

об јављује
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке технолошке 
концепције и опреме за аутоматизовано сортирање 

поштанских пошиљака – ГПЦ Београд, Нови Сад и Ниш 
број ЈН: 45/2011

1. Предмет јавне набавке је технолошка концепција и опремa за ауто-
матизовано сортирање поштанских пошиљака – ГПЦ Београд, Нови Сад и 
Ниш, за потребе ЈП ПТТ саобраћаја „Србија” (у даљем тексту: Наручилац).

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку у скла-
ду са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 116/2008; у 
даљем тексту: Закон) и другим важећим прописима из ове области.

1. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересова-
на лица која испуњавају услове предвиђене чланом 44. Закона, а испуње-
ност услова доказују достављањем доказа на начин прописан чланом 45. 
Закона, а у складу са конкурсном документацијом где су услови ближе де-
финисани.

2. Понуђач је у обавези да достави стручну референцу да је у пери-
оду од претходне 3 (три) године од дана објављивања јавног позива: 

a) успешно извршио имплементацију минимум 4 машине за ауто-
матизовано сортирање стандардних писмоносних пошиљака, 2 машине 
за аутоматизовано сортирање нестандардних писмоносних пошиљака и 2 
машине за аутоматизовано сортирање пакета или 4 машине за аутоматизо-
вано сортирање стандардних писмоносних пошиљака и 2 интегрисане ма-
шине за аутоматизовано сортирање пошиљака, што доказује достављањем

– Списка произведене и имплементиране опреме за аутоматизова-
но сортирање поштанских пошиљака, софтвера за ОЦР и осталих при-
падајућих софтвера, из конкурсне документације, који мора бити оверен 
печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, и 

– Потврде I из конкурсне документације, која мора бити оверена пе-
чатом и потписана од стране Поштанских оператора, који су купци/нару-
чиоци ове опреме,

б) успешно извршио имплементацију минимум 1 (једне) ауторске 
технолошке концепције за аутоматизацију прераде поштанских пошиљака 
(за најмањи дневни обим прераде стандардних писмоносних пошиљака од 
500.000, за најмањи дневни обим нестандардних писмоносних пошиља-
ка од 40.000 и за најмањи дневни обим пакета, пост експрес пошиљака и 
робе од 10.000 јединица или успешно извршио имплементацију више тех-
нолошких концепција за кумулативно најмањи дневни обим прераде свих 
врста пошиљака од 550.000 пошиљака, при чему је најмањи дневни обим 
за наведену врсту пошиљака већи од 10.000), што доказује достављањем 

– Списка произведене и имплементиране опреме за аутоматизова-
но сортирање поштанских пошиљака, софтвера за ОЦР и осталих при-
падајућих софтвера, из конкурсне документације, који мора бити оверен 
печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, и

– Потврде II из конкурсне документације, која мора бити оверена пе-
чатом и потписана од стране Поштанских оператора, који су купци/нару-
чиоци услуге израде наведене концепције. 

3. Kонкурсна документација може се преузети на адреси Наручиоца: 
ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”, Дирекција за логистику, Сектор за набавке и 
управљање системом складишта, 11120 Београд, Таковска 2, канцеларија 
број 14 (у даљем тексту: адреса Наручиоца) сваког радног дана од 8,00 до 
15,00 часова. Право на увид у конкурсну документацију имају сви заинте-
ресовани понуђачи. Приликом преузимања документације прилаже се до-
каз о уплаћеном износу од 10.000,00 (десет хиљада) динара на текући рачун 
Наручиоца број 160-0000000000800-04 или доказ о уплаћеном износу од 
100 (стотину) евра на рачун Наручиоца IBAN: RS35200009058010100344, 
Банка Поштанска штедионица а. д, Краљице Марије 3, Београд, Република 
Србија. Уплаћена средства се неће враћати.

4. Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом 
Наручиоца и конкурсном документацијом за ову јавну набавку. Понуђач 
може да поднесе само једну понуду. У предметном поступку јавне набав-
ке, понуђач је дужан да Наручиоцу поднесе понуду и копију понуде у две 
одвојене коверте. Понуда са варијантама није дозвољена. понуде и копије 
понуда морају бити достављене у затвореној коверти овереној печатом, на 
адресу Наручиоца: ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”, Таковска број 2, 11120 
Београд, ПАК 135403, канцеларија у приземљу број 14 (у даљем тексту: ад-
реса Наручиоца), у року од 75 (седамдесетпет) дана од дана објављивања 
јавног позива и то најкасније до 11,00 часова последњег дана истека рока 
за достављање понуда, са назнаком: „Понуда за јавну набавку технолошке 
концепције и опреме за аутоматизовано сортирање поштанских пошиљака 
– ГПЦ Београд, Нови Сад и Ниш, број ЈН: 45/2011 – не отварати пре седни-
це за јавно отварање понуда” односно „Копија понуде за јавну набавку тех-
нолошке концепције и опреме за аутоматизовано сортирање поштанских 
пошиљака - ГПЦ Београд, Нови Сад и Ниш, број ЈН: 45/2011”. На полеђи-
ни коверте мора бити назначен назив и адреса понуђача. Благовременим 
се сматрају понуде које су до истека рока за подношење понуда приспеле 
Наручиоцу, без обзира на начин на који су послате. Уколико је последњи 
дан истека рока нерадни дан, благовременим понудама сматраће се понуде 
које су приспеле Наручиоцу до 11,00 часова првог наредног радног дана. 
Неблаговремене понуде неће бити разматране, већ ће неотворене бити 
враћене понуђачима уз назнаку да су поднете неблаговремено.

5. Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму 
објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Рачунање рока се 
врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана обја-
вљивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Уколико је последњи 
дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник), рок истиче пр-
вог наредног радног дана. 

6. Понуде ће бити отворене јавно, у 11,15 часова последњег дана 
истека рока за подношење понуда, на адреси Наручиоца. Представници 
понуђача, изузев директора предузећa, који ће присуствовати јавном от-
варању, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора 
предузећа за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се 
овлашћење односи на предметну јавну набавку.

7. Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити у оквирном 
року од 45 (четрдесетпет) дана од дана истека рока за подношење понуда, 
применом критеријума економски најповољније понуде, у складу са чла-
ном 52. Закона. 
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Елементи критеријума су:
– најнижа понуђена укупна цена 80 пондера 
– дужина гарантног рока у годинама 5 пондера 
– број оперативних радника након периода транзиције 5 пондера 
–  површина потребног простора за прераду 

нестандардних писмоносних пошиљака, 
пакета, постекспрес пошиљака, транспортних кутија, 
врећа и робе 1 пондер 

–  очитавање адресног блока (алфанумерички карактери) 
ОЦР-ом 6 пондера 

–  очитавање поштанског броја/ПАК-а 
(нумерички карактери) ОЦР-ом 3 пондера 

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са 
Законом.

8. Све додатне информације заинтересовани могу тражити и добити 
искључиво писаним путем на адреси Наручиоца, путем телефакса број: 
+38111-302-22-13, сваког радног дана у времену од 8,00 до 15,00 часова 
или путем е-mail: tendergpc@ptt.rs, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуда, сваког радног дана у времену од 8,00 до 15,00 часова. 
Контакт особа: Александар Бекчић. 12057

Pursuant to Article 72 of the Law on Public Procurement (“Official 
Gazette of the RS” no. 116/2008)

PE OF PTT COMMUNICATIONS „SRBIJA”

i s  he reby  announc ing  a

PUBLIC CALL 
for the submission of bids in the open procedure for the public 

procurement of technological concepts and equipment for the automatic 
sorting of postal items – GPC Belgrade, Novi Sad and Niš 

Nr. JN: 45/2011
1. The subject of public procurement is the technological concept and 

equipment for the automatic sorting of postal items – GPC Belgrade, Novi Sad and 
Niš, for the PE of PTT Communications “Srbija” (hereinafter: Procuring Entity).

The subject matter procurement shall be conducted through an open 
procedure pursuant to the Law on Public Procurement (“Official Gazette of the 
RS”, no. 116/2008; hereinafter: the Law) and other relevant regulations in the field.

2. Eligibility for participation in the public procurement procedure 
shall be approved for all interested parties that meet the conditions prescribed 
by Article 44 of the Law, able to prove the fulfilment of said conditions by 
supplying evidence in the manner prescribed by Article 45 of the Law, and in 
line with the call documentation further defining the conditions.

a. The Bidder shall provide professional references indicating that, during 
the period of the preceding 3 (three) years of the date of publishing the public call:

a) They have successfully completed the implementation of a minimum of 4 
devices for the automated sorting of standard postal items, 2 devices for the automated 
sorting of non-standard postal items and 2 devices for the automated sorting of parcels 
or 4 devices for the automated sorting of standard postal items and 2 integrated devices 
for the automated sorting of items, as evidenced by the presentation of

– A list of manufactured or implemented equipment for the automated 
sorting of postal items, OCR software and other ancillary software for the 
period from the call documents, stamped and signed by the authorized person 
with the Bidder, and

– Certificate I from the call documents, stamped and signed by the Postal 
operators purchasing/procuring said equipment,

b) They have successfully implemented a minimum of 1 (one) original 
technological concept for the automation of the processing of postal items (for 
a minimum daily processing volume of 500,000 standard postal items, for a 
minimum daily processing volume of 40,000 non-standard postal items and 
the minimum daily volume of packages, post-express shipments and goods of 
10,000 units, or that they have successfully implemented several technological 
concepts for the cumulative minimum daily volume of 550,000 multiple-type 
items, with the minimum daily volume of the said type of items being 10,000), 
as proven by the presentation of

– A list of manufactured or implemented equipment for the automated 
sorting of postal items, OCR software and other ancillary software for the 
period from the call documents, stamped and signed by the authorized person 
with the Bidder, and

– Certificate II from the call documents, stamped and signed by the Postal 
operators purchasing/procuring said concept,

4. The call documents can be obtained at the Procuring Party’s address: PE 
of PTT Communications “Srbija”, Logistics Division, Department for Procurement 
and Storage System Management, 11120 Belgrade, Takovska 2, office 14 
(hereinafter, Procuring Party’s address), workdays from 08:00 to 15:00. All 
interested bidders have the right of insight into the call documents. Evidence of a 
payment of 10,000.00 (ten thousand) dinars to the current account of the Procuring 
Party no. 160-0000000000800-04 or evidence of a payment of 100 (one hundred) 
Euros to the account of the Procuring Party IBAN: RS35200009058010100344, 
Banka Poštanska Štedionica a.d., Kraljice Marije 3, Belgrade, Republic of Serbia 
shall be provided in obtaining the documents. The amount paid is non-refundable.

5. Bids shall be prepared and submitted pursuant to the public call by 
the Procuring Party and the call documents for the public procurement hereof. 
The Bidder shall only submit one bid. The Bidder shall submit the BID and a 
COPY OF THE BID in two separate envelopes for the subject matter public 
procurement process. Bids with variants are prohibited. BIDS and COPIES 
OF BIDS shall be delivered in a sealed and stamped envelope to the address 
of the Procuring Party: PE of PTT Communications “Srbija”, Takovska 
no. 2, 11120 Belgrade, PAC 135403, ground floor office no. 14 (hereinafter: 
Procuring Party’s address), within 75 (seventy-five) days of the date of 
publishing the public call, and at the latest by 11:00 on the final day of the 
expiry of the deadline for submitting bids, with the note: „Понуда за јавну на-
бавку технолошке концепције и опреме за аутоматизовано сортирање по-
штанских пошиљака – ГПЦ Београд, Нови Сад и Ниш, број ЈН: 45/2011 
– не отварати пре седнице за јавно отварање понуда“ (BID FOR THE 
PUBLIC PROCUREMENT OF THE TECHNOLOGICAL CONCEPT AND 
EQUIPMENT FOR THE AUTOMATED SORTING OF POSTAL ITEMS – 
GPC Belgrade, Novi Sad And Niš, no JN: 45/2011 – do not open before the 
public bid opening session) and „Копија понуде за јавну набавку технолошке 
концепције и опреме за аутоматизовано сортирање поштанских пошиља-
ка – ГПЦ Београд, Нови Сад и Ниш, број ЈН: 45/2011“ (COPY OF THE 
BID FOR THE PUBLIC PROCUREMENT OF THE TECHNOLOGICAL 
CONCEPT AND EQUIPMENT FOR THE AUTOMATED SORTING OF 
POSTAL ITEMS – GPC Belgrade, Novi Sad and Niš, no JN: 45/2011). 
The back of the envelope shall indicate the name and address of the Bidder. 
Offers arriving to the Procuring Party before the bid submittal deadline shall 
be considered timely, regardless of the way they were sent. If the last day of 
the deadline is not a working day, those bids arriving to the Procuring Party 
by 11:00 of the first subsequent working day shall be considered timely. Non-
timely bids shall not be taken into consideration and shall be returned to the 
bidders unopened, with the note that they were submitted late.

6. Timeframes within the process of public procurement shall be 
calculated relative to the date of publishing the public call in the “Official 
Gazette of the RS”. Timeframes shall be calculated by taking the first 
subsequent working day from the date of publishing in the “Official Gazette 
of the RS” as the first day of the timeframe. Should the last day of a timeframe 
be a non-working day (Saturday, Sunday or state holiday), the timeframe shall 
expire on the first subsequent working day.

7. Bids shall be opened in public, at 11:15 on the last day of the 
expiry of the deadline for submitting calls, at the Procuring Party’s address. 
Representatives of bidders to be present at the public opening, other than 
company managers, shall submit a written authorization issued by the company 
manager for the participation in the process of opening the bids, with a clear 
designation that authorization relates to the subject matter public procurement.

8. The selection of the most favourable bid shall be conducted by the 
Procuring Party within the timeframe of 45 (forty-five) days from the date 
of expiry of the deadline for submitting bids, by applying the criteria for the 
economically most favourable offer, pursuant to Article 52 of the Law.

Elements of the criteria are:
– Lowest total price offered 80 weighing factors 
– Warranty period duration in years 5 weighing factors 
–  Number of operational workers following 

transition period 5 weighing factors 
–  Surface area of the space required for the 

processing of non-standard postal items, 
packages, post-express items, transport boxes, 
bags and goods 1 weighing factor 

–  OCR reading of the address block 
(alphanumeric characters) 6 weighing factors and 

–  OCR reading of the postal number/PAC 
(numeric characters) 3 weighing factors 

All bidders shall be notified of the decision made, pursuant to the Law.
9. Interested parties can request and receive all additional information 

only in writing at the address of the Procuring Party, through the fax number: 
+38111-302-22-13, every working day between 08:00 and 15:00, or by e-mail: 
tendergpc@ptt.rs, at the latest 5 days prior to the expiry of the deadline for 
submitting bids, every working day between 08:00 and 15:00 hours. Contact 
person: Aleksandar Bekčić. 12057

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број 116/2008) 

ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА”
об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке рачунарске 

опреме за графичку продукцију, обликоване по партијама 
број ЈН: 68/2011

1. Предмет јавне набавке је рачунарска опрема за графичку продук-
цију, обликавана по партијама, за потребе ЈП ПТТ саобраћаја „Србија” (у 
даљем тексту: Наручилац).



27 / 20. IV 2011. 13
Предметна јавна набавка обликована је по следећим партијама:
– партија 1 –  Опрема за уметничко-графичку продукцију и постпро-

дукцију
– партија 2 –  Софтвер за уметничко-графичку продукцију и пост-

продукцију
Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку у скла-

ду са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 116/2008; у 
даљем тексту: Закон) и другим важећим прописима из ове области.

2. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересова-
на лица која испуњавају услове предвиђене чланом 44. Закона, а испуње-
ност услова доказују достављањем доказа на начин прописан чланом 45. 
Закона, а у складу са предметном конкурсном документацијом где су усло-
ви ближе дефинисани. 

3. Kонкурсна документација може се преузети на адреси Наручиоца: 
ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”, Дирекција за логистику, Сектор за набавке и 
управљање системом складишта, 11000 Београд, Таковска 2, канцеларија 
број 14 (у даљем тексту: адреса Наручиоца) сваког радног дана од 8,00 до 
15,00 часова. Право на увид у конкурсну документацију имају сва заинтере-
сована лица. Приликом преузимања документације прилаже се доказ о уп-
лаћеном износу од 500,00 (петстотина) динара на текући рачун Наручиоца 
број 160-0000000000800-04. Уплаћена средства се неће враћати.

4. Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом 
Наручиоца и конкурсном документацијом за ову јавну набавку. Понуђач 
може да поднесе само једну понуду. Понуде са варијантама нису дозвоље-
не. Понуде морају бити достављене у затвореној коверти овереној печатом, 
на адресу Наручиоца, у року од 31 (тридесетједног) дана од дана обја-
вљивања јавног позива, и то најкасније до 10,00 часова последњег дана 
истека рока, са назнаком: „Понуда за јавну набавку рачунарске опреме за 
графичку продукцију, обликовану по партијама, број ЈН: 68/2011 – НЕ от-
варати пре седнице за јавно отварање понуда”. На полеђини коверте мора 
бити назначен назив и адреса понуђача. Благовременим се сматрају понуде 
које су до истека рока за подношење понуде приспеле Наручиоцу, без об-
зира на начин на који су послате. Неблаговремене понуде неће бити раз-
матране, већ ће по окончању поступка отварања понуда, неотворене бити 
враћене понуђачима уз назнаку да су поднете неблаговремено. 

5. Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму 
објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Рачунање рока се 
врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана обја-
вљивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Уколико је последњи 
дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник) рок истиче пр-
вог наредног радног дана. 

6. Понуде ће бити отворене јавно последњег дана истека рока за под-
ношење понуда, у 10,15 часова, на адреси Наручиоца. Представници по-
нуђача, изузев директора предузећа, који ће присустовати јавном отварaњу 
понуда, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора 
предузећа за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се 
овлашћење односи на предметну набавку.

7. Избор најповољније понуде, Наручилац ће извршити у оквирном 
року од 45 (четрдесетпет) дана од дана истека рока за подношење понуда, 
применом критеријума „најнижа понуђена цена”, по партији, у складу са 
чланом 52. Закона.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са 
Законом.

8. Све додатне информације заинтересовани могу тражити и добити 
искључиво писаним путем на адреси Наручиоца, телефаксом 011/302-22-
13 најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, сваког радног 
дана у времену од 8,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Марко Савковић.
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На осно ву чл. 69, 70. и 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) 

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „СР БИ ЈА ШУ МЕ” 
ШУМ СКО ГА ЗДИН СТВО „ПРИ ЈЕ ПО ЉЕ” 

При је по ље, Вал те ро ва 155 

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за под но ше ње по ну да 

за на бав ку до ба ра у отво ре ном по ступ ку јав не на бав ке

1. Пред мет јав не на бав ке: на бав ка хра не за ло вач ке ку ће за ШГ „При-
је по ље” При је по ље, у отво ре ном по ступ ку јав не на бав ке по пар ти ја ма, и то: 

1) све же ме со
2) су хо ме сна ти про из во ди
3) ри ба
4) мле ко и млеч ни про из во ди
5) хлеб, бра шно, ја ја и ма сно ће

6) ка фа, џе мо ви, за чи ни
7) сла до ле ди, ко ла чи и кон ди тор ски про из во ди
8) све же во ће и по вр ће
9) смр зну то во ће и по вр ће
10) до ма ћа и стра на же сто ка пи ћа.
2. Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сви по ну ђа чи ко ји ис пу ња ва ју 

оба ве зне усло ве пред ви ђе не чла ном 44. За ко на о јав ним на бав ка ма и по-
себ не усло ве из кон курс не до ку мен та ци је. Ис пу ње ност усло ва под но си лац 
по ну де до ка зу је на на чин утвр ђен чла ном 45. За ко на о јав ним на бав ка ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08), а у слу ча ју да под но си лац по ну де 
има по ди зво ђа ча или уче ству је у за јед нич кој по ну ди, ду жан је да до ста ви 
до ка зе из чла на 49, од но сно чла на 50 За ко на.

3. Као кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да при ме њи ва ће се еко ном ски 
нај по вољ ни ја по ну да, ко ју чи не еле мен ти: укуп на по ну ђе на це на и рок 
пла ћа ња.

4. Увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је се мо же из вр ши ти 
сва ког рад ног да на од 8,00 до 14,00 ча со ва, у про сто ри ја ма Шум ског га-
здин ства „При је по ље”, При је по ље, Вал те ро ва 155 уз прет ход ну упла ту из-
но са од 300,00 ди на ра по пар ти ји, на те ку ћи ра чун број 205-22296-33 код 
Ко мер ци јал не бан ке. Свр ха упла те: „От куп кон курс не до ку мен та ци је”.

5. По ну де се под но се у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, пре по ру че ном по шиљ ком или лич но, 
на адре су ШГ „При је по ље” При је по ље, Вал те ро ва 155 у за тво ре ном омо ту 
са на зна ком: „По ну да за хра ну за ре сто ра не и ло вач ке ку ће за 2010. го ди ну 
– пар ти ја број ............................. – не отва ра ти”. Бла го вре ме ном ће се сма-
тра ти све по ну де ко је стиг ну на адре су из ове тач ке, нај ка сни је по след њег 
да на ис те ка ро ка до 10,45 ча со ва. Уко ли ко рок ис ти че на дан ко ји је не ра-
дан или на дан др жав ног пра зни ка, као по след њи дан на ве де ног ро ка ће се 
сма тра ти пр ви сле де ћи рад ни дан до 10,45 ча со ва.

6. Отва ра ње по ну да оба ви ће се по след њег да на ис те ка ро ка за под но-
ше ње по ну да у 11,00 ча со ва у про сто ри ја ма Шум ског га здин ства „При је-
по ље”, При је по ље, Вал те ро ва 155 уз при су ство овла шће них пред став ни ка 
по ну ђа ча.

7. Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до не та, оквир но у ро-
ку од 30 да на од да на јав ног отва ра ња по ну да.

8. Све до дат не ин фор ма ци је и пи та ња, за ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо-
гу до ста ви ти пи сме но нај ка сни је се дам да на пре ис те ка ро ка за под но ше ње 
по ну да и те ле фо ном 033/711-650, од 8,00 до 14,00 ча со ва. Осо ба за кон-
такт: Ве ра Ср бља но вић, дипл. ецц. 10741

На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним на-
бавкама („Сл. гласник РС” број 116/08) 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА” ДОО  
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 100

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ  
за прикупљање понуда 

ЈН УП-0085-11

1. Предмет јавне набавке број УП-0085-11 је набавка опреме за баж-
дарнице. 

2. Опис предмета јавне набавке: Структура испитног система је тро-
фазни електронски извор снаге са уграђеним трофазним референтним ета-
лоном високе класе тачности и са покретним испитним сталком и припа-
дајућим испитним тунелом уз сталан надзор и управљање процесом рада 
путем рачунара.

3. Право на учешће у поступку имају сва домаћа и страна, правна и 
физичка лица која испуњавају услове прописане чланом 44. Закона о јав-
ним набавкама. Испуњеност услова из члана 44. доказује се достављањем 
доказа прописаних чланом 45. Закона о јавним набавкама.

Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом, Конкурсном 
документацијом, Законом о јавним набавкама и подзаконским актима.

4. Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена 
цена, по претходно испуњеним свим условима и захтевима из Конкурсне 
документације за предметну јавну набавку. 

5. Увид и/или преузимање конкурсне документације: Увид и/или пре-
узимање конкурсне документације се може извршити радним даном у вре-
мену од 8,30 до 13,30 часова у соби 1206 на XII спрату погонско пословне 
зграде на адреси наручиоца. Конкурсна документација се може доставити 
и путем поште уз обавезно претходно достављање података о понуђачу и 
доказа о уплати конкурсне документације.

Понуђачи су обавезни да приликом преузимања конкурсне доку-
ментације приложе: за понуђаче из Републике Србије и понуђаче који 
имају представништва у Републици Србији, доказ о уплати износа од 
1000,00 динара на име Наручиоца, (ПИБ 102040644), текући рачун број  
310-168-97 код NLB Continental Banka AD Novi Sad, или текући рачун  
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број 160-920011-81 Banka Intesa AD Beograd, сврха уплате: „Откуп кон-
курсне документације за ЈН број УП-0067-11”, позив на број 67/11; 

За иностране понуђаче, доказ о уплати и то:
PRICE: 10.00 EUR
BENEFICIARY: /RS35160005017016942238
ELEKTROVOJVODINA
DOO NOVI SAD
ACCOUNT WITH
INSTITUTION: DBDBRSBG
BANKA INTESA AD BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 7B
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
INTERMEDIARY: BCITITMM INTESA
SANPAOLO SPA MILANO
ITALY
Након уплате уз доказ о истој (факсом Е-mail или поштом) доставити 

ПИБ, тачан назив фирме, адресу, број телефона, број факса и име особе за 
контакт. 

6. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања овог ја-
вног позива у „Службеном гласнику РС”. Благовременим ће се сматрати 
све пријаве које физички стигну на писарницу Наручиоца у Новом Саду, 
соба број 11, високо приземље, најкасније последњег дана наведеног рока 
до 11,30 часова. 

На предњој страни понудe навести адресу наручиоца и назнаку: „Не 
отварати – понуда за јавну набавку број УП-0085-11 – опрема за бажда-
рнице”.

Са задње стране понуде навести податке о подносиоцу понуде.
Уколико рок за предају понуда истиче на нерадан дан или дан држав-

ног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи 
радни дан. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и 
сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. 
У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

У случају пропуштања рока одређеног за подношење понуде, понуда 
ће се сматрати неблаговременом и иста ће се неотворена вратити понуђачу.

7. Отварање понуда је јавно, последњег дана наведеног рока у 12,00 
часова, на адреси наручиоца у сали за састанке на IХ спрату, соба број 902.

8. Овлашћење за представника понуђача мора да садржи име и пре-
зиме и број личне карте овлашћеног лица за присуствовање отварању 
понуда. Овлашћење мора бити заведено, потписано и оверено од стране 
директора подносиоца понуде. Овлашћење је обавезно и у случају да от-
варању понуда присуствије и директор подносица понуде. У случају да 
присутно лице не достави овлашћење оно не може коментарисати и давати 
примедбе на ток отварања понуда.

9. Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном 
року од 30 дана од дана јавног отварања понуда.

10. Контакт особе:
– за техничка питања:
Александар Николић, телефон 021/4821-222, лок. 2389, е-mail: 

aleksandar.nikolic@ns.ev.rs
– за остала питања:
Александар Морача, телефон 021/66-11-713, факс 021/523-569, e-

mail aleksandar.moraca@ev.rs 12066

ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА”

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  

OCR читача за поштанску делатност  
број ЈН 55/2011

1. Предмет набавке су OCR читачи за поштанску делатност, за потре-
бе ЈП ПТТ саобраћаја „Србија” (у даљем тексту: Наручилац).

Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку у скла-
ду са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 116/2008; у 
даљем тексту: Закон) и другим важећим прописима из ове области.

2. Право на учешће у поступку јавне набавке имају сва заинтересована 
лица која испуњавају услове предвиђене чланом 44. Закона, а испуњеност 
услова доказују достављањем доказа на начин прописан чланом 45. Закона, 
а у складу са конкурсном документацијом где су услови ближе дефинисани. 

3. Kонкурсна документација може се преузети на адреси Наручиоца: 
ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”, Дирекција за логистику, Сектор за набавке и 
управљање системом складишта, Таковска 2, 11120 Београд, ПАК: 135403, 
канцеларија број 14, (у даљем тексту: адреса Наручиоца) сваког радног дана 
од 8,00 до 15,00 часова. Право на увид у конкурсну документацију имају 
сва заинтересована лица. Приликом преузимања документације прилаже се 
доказ о уплаћеном износу од 500,00 (петстотина) динара на текући рачун 
Наручиоца број 160-0000000000800-04. Уплаћена средства се неће враћати.

4. Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом 
Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач може да под-
несе само једну понуду. Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуде 
морају бити достављене у затвореној коверти овереној печатом, на адресу 
Наручиоца, у року од 31 (тридесетједног) дана од дана објављивања ја-
вног позива и то најкасније до 10,00 часова последњег дана истека рока 
за достављање понуда са назнаком: „Понуда за јавну набавку OCR читача 
за поштанску делатност, број јавне набавке ЈН 55/2011 – не отварати пре 
седнице за јавно отварање понуда”. На полеђини коверте мора бити назна-
чен назив и адреса понуђача. Благовременим се сматрају понуде које су 
до истека рока за подношење понуде приспеле Наручиоцу, без обзира на 
начин на који су послате. Неблаговремене понуде неће бити разматране, 
већ ће по окончању поступка отварања понуда, неотворене бити враћене 
понуђачима уз назнаку да су поднете неблаговремено. 

Понуђачи који подносе понуду у обавези су да на дан јавног отва-
рања понуда до 10:00 часова доставе узорак OCR читача, са назнаком: 
„Узорак за јавну набавку OCR читача за поштанску делатност број ЈН 
55/2011”. На сваком достављеном узорку мора бити назначен назив и адре-
са понуђача, назив и модел опреме. 

5. Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму обја-
вљивања Јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Рачунање рока се 
врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана обја-
вљивања Јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Уколико је последњи 
дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник), рок истиче пр-
вог наредног радног дана. 

6. Понуде ће бити отворене јавно у 10,15 часова, последњег дана 
истека рока за подношење понуда, на адреси Наручиоца. Представници 
понуђача, изузев директора предузећа, који ће присуствовати јавном от-
варању, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора 
предузећа за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се 
овлашћење односи на предметну набавку.

7. Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити у оквирном 
року од 45 (четрдесетпет) дана од дана истека рока за подношење понуда, 
применом критеријума „економски најповољнија понуда”. 

Елементи критеријума за оцењивање понуда су: 
1) цена – 80 пондера, 
2) референта листа – 10 пондера,
3) гарантни период – 10 пондера. 
Елементи критеријума су ближе дефинисани конкурсном документа-

цијом за ову јавну набавку. 
О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени. 
8. Све додатне информације заинтересовани могу тражити и добити 

искључиво писаним путем на адреси Наручиоца, телефаксом 011/3022-213  
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, сваког радног 
дана у времену од 8,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Татјана Кукић.

 11891

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 116/08)

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ  
за прикупљање понуда

врста поступка: отворени поступак 
Предмет јавне набавке: добра-опрема за нови пловни багер-рефулер. 
Опис предмета: добра- опрема за нови пловни багер-рефулер бр. ЈН 

VI-303/2-11, а према спецификацији датој у конкурсној документацији.
Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која ис-

пуњавају услове из члана 44. Закона о јавним набавкама. 
Понуђачи су дужни да уз понуду доставе доказе о испуњености ус-

лова из члану 45. Закона о јавним набавкама, наведене у конкурсној доку-
ментацији.

Критеријуми за избор најповољније понуде: 
Одлука о избору најповољније понуде донеће се применом крите-

ријума економски најповољније понуде. Појединачни критеријуми и пон-
дери садржани су у конкурсној документацији.

Увид и преузимање конкурсне документације:
Увид и преузимање конкурсне документације врши се у просторија-

ма ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 25, соба 
бр. 4, на III спрату, сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова. 

Преузимање конкурсне документације врши се уз приложен доказ о 
уплати износа од 1.000,00 динара на име трошкова израде конкурсне до-
кументације, на текући рачун ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад бр. 160-
920004-05, са назнаком „по позиву бр. ЈН VI-303/2-11”. 



27 / 20. IV 2011. 15
За понуђаче који преузму конкурсну документацију преко е-маил –а, 

рок за подношење доказа о уплати је исти као и рок за подношење понуда. 
Уплаћена средства се не враћају.

Подношење понуда:
Рок за достављање понуда је 30 дана рачунајући од првог наредног 

дана од дана објављивања овог позива у „Службеном гласнику РС‘‘, тако 
да последњег дана рока стигне наручиоцу до 11,00 часова.

Уколико рок истиче у дан који је нерадан (субота или недеља) или у 
дан државног празник, као последњи дан наведеног рока сматраће се први 
следећи радни дан, до 11,00 часова.

Благовременим ће се сматрати све понуде које у датом року стигну 
на горе назначену адресу наручиоца, до 11,00 часова, без обзира на начин 
достављања. Неблаговремене, непотпуне и незатворене понуде неће се 
разматрати.

 Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, са назнаком 
назива и адресе понуђача, поштом или непосредно путем архиве наручи-
оца, на следећу адресу: Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 25, са назнаком „Понуда за опрему 
за нови пловни багер- РЕФУЛЕР бр. ЈН VI-303/2-11 - не отварати“. На по-
леђини коверте навести назив, адресу, е-маил, број телефона понуђача и 
име лица за контакт.

Отварање понуда:
– Отварање понуда ће се обавити јавно, на дан истека рока за под-

ношење понуда, _________2011. године са почетком у _______ часова, у 
просторијама ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 
бр. 25, мала сала, на II спрату.

Отварању понуда могу да присуствују овлашћени или опуномоћени 
представници понуђача који поднесу пуномоћје за учешће у поступку от-
варања понуда. 

Записник о отварању понуда доставиће се понуђачима одмах 
по окончању јавног отварања или у року од три дана од дана окончања 
поступка јавног отварања понуда.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Наручилац ће у року од 14 дана од јавног отварања понуда донети 

одлуку о избору најповољније понуде.
Контакт:
Особа за контакт: Драган Петровић, дипл.инг. тел.066/864-22-54, 
e-mail:draganpetrovic@vodevojvodine.com
Остале информације:
Понуда се даје на српском језику. 
Понуда са варијантама није дозвољена. Понуђач је уз понуду дужан 

доставити средство финансијског обезбеђења за понуду. Врста и износ 
средстава финансијског обезбеђења дефинисани су у конкурсној докумен-
тацији. 11224

На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 116/08) 

ГСП „БЕОГРАД”

оглашава
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за прикупљање понуда за набавку добара 
у отвореном поступку

Предмет набавке – челични полупроизводи и обојени метали – по 
партијама.

Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која 
испуњавају услове за учешће у поступку у склaду са Законом о јавним на-
бавкама (чл. 44. и 45). 

Понуде се могу поднети за једну или више партија предмета набавке. 
Место испоруке: ГСП „Београд”, Кнегиње Љубице 29, 11000 

Београд.
Предвиђени период извршења набавке: годину дана од дана потпи-

сивања уговора са најповољнијим понуђачем.
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурсну 

документацију у просторијама ГСП „Београд”, Кнегиње Љубице број 29, 
Сектор за планирање и инвестиције, канцеларија 17.

За све додатне информације везане за набавку можете се обрати-
ти писаним путем на факс 011/366-4087 или на адресу Наручиоца: ГСП 
„Београд”, Књегиње Љубице број 29, 11000 Београд, са назнаком: „За на-
бавку број ВНД-43/11”.

Приликом преузимања конкурсне документације неопходно је при-
ложити доказ о уплати у износу од 1.000,00 динара са ПДВ-ом, на рачун 
број 290-11568-68 код Универзал банке, сврха уплате: „Трошкови израде 
конкурсне документације: челични полупроизводи и обојени метали – по 
партијама, позив на број ВНД-43/11”. Уплаћена средства се не враћају.

Лице које преузима конкурсну документацију уз доказ о уплати 
прилаже све податке битне за издавање фактуре потенцијалном понуђачу 
(ПИБ, број текућег рачуна, матични број...) и контакт адреса, број телефо-
на и факса за доставу појашњења, обавештења, измена.

Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти ове-
реној печатом, са назнаком: „Понуда за набавку: челични полупроизводи 
и обојени метали – по партијама ..................... (навести партије предмета 
набавке за које се конкурише) – не отварати до 26. маја 2011. године до 
10,00 часова, позив на број ВНД-43/11”.

На полеђини навести назив и адресу, телефон и факс подносиоца по-
нуде.

Рок за достављање понуда је 26. мај 2011. године до 9,30 часова у 
писарници наручиоца. 

Јавно отварање понуда извршиће се 26. маја 2011.године у 10,00 ча-
сова, у просторијама ГСП „Београд”, Књегиње Љубице 29, 11000 Београд, 
управна зграда.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена укуп-
на вредност понуде – по партијама предмета набавке.

Врста финансијске гаранције:
– банкарска гаранција за озбиљност понуде, безусловна и платива на 

први позив, у висини од 5% укупне вредности понуде са порезом на додату 
вредност са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда – оригинал;

– писмо о намерама пословне банке Понуђача за издавање гаранције 
за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности понуде са 
порезом на додату вредност – оригинал. 

Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 30 дана од 
дана јавног отварања понуда.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Важност понуде: 90 дана од дана јавног отварања понуда. E-2834

На осно ву чла на 69, 70. став 1. тач ка 2. и 72. став 1. тач ка 1. За ко на 
о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС” број 116/08 у да љем тек сту 
ЗЈН), Од лу ке о по кре та њу по ступ ка јав не на бав ке број 3007 од 8.априла 
2011. го ди не 

ЈАВ НО ГРАД СКО СА О БРА ЋАЈ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „НО ВИ САД” 
21000 Но ви Сад, Фу то шки пут 46

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку 

ЈН број 01/11

На ру чи лац:Јав но град ско са о бра ћај но пред у зе ће „Но ви Сад” Но ви 
Сад.

Скра ће но по слов но име
ЈГСП Но ви Сад
Се ди ште Но ви Сад, Фу то шки пут 46
Прав на фор ма Јав но пред у зе ће
Ма тич ни број 08041822
ПИБ 100277615
Број ра чу на 160–920005–02 код Бан ка Ин те са
Пред мет јав не на бав ке: на бав ка до ба ра - де ло ви ко чи о них си сте ма, 

об ли ко ва на по пар ти ја ма и то:
– пар ти ја 1 – ко чи о ни ди ско ви,
– пар ти ја 2 – ко чи о не обло ге,
– пар ти ја 3 – ко чи о не пло чи це,
а све пре ма спе ци фи ка ци ји и ка рак те ри сти ка ма да тим у кон курс ној 

до ку мен та ци ји.
Број кон курс не до ку мен та ци је: 01/11.
Усло ви за уче ство ва ње у по ступ ку: Пра во уче шћа у по ступ ку има ју 

сви по ну ђа чи ко ји ис пу ња ва ју оба ве зне усло ве за уче шће у по ступ ку јав не 
на бав ке из чла на 44. став 2. ЗЈН.

Уз по ну ду се оба ве зно до ста вља ју до ка зи о ис пу ње но сти усло ва из 
чла на 44. став 2. ЗЈН, а сход но од ред ба ма чла на 45. ЗЈН. Де та љан опис оба-
ве зних усло ва за уче шће у овом по ступ ку јав не на бав ке дат је у Кон курс-
ној до ку мен та ци ји. Зах те ва ни до ка зи до ста вља ју се као нео ве ре не ко пи је. 
По ну ђач чи ја по ну да бу де оце ње на као нај по вољ ни ја ду жан је да у ро ку од 
три да на од да на при је ма пи сме ног зах те ва на ру чи о ца, до ста ви ори ги на ле 
или ове ре не ко пи је до ка за о ис пу ње но сти усло ва из чла на 44. став 2. ЗЈН.

Уз по ну ду и до ка зе из чла на 45. ЗЈН, де таљ но на ве де них у ЗЈН и Кон-
курс ној до ку мен та ци ји, по ну ђач је оба ве зан да до ста ви и дру га до ку мен та 
и обра сце са др жа не у кон курс ној до ку мен та ци ји.

По ну да мо ра у це ли ни би ти при пре мље на у скла ду са овим јав ним 
по зи вом и кон курс ном до ку мен та ци јом за пред мет ни по сту пак.

Вре ме и ме сто уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју: на ру чи лац ће од 
да на об ја вљи ва ња овог јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” омо гу-
ћи ти за ин те ре со ва ним ли ци ма не по сре дан увид у кон курс ну до ку мен та ци-
ју, сва ког рад ног да на у вре ме ну од 10 до 14 ча со ва, у про сто ри ја ма на ру-
чи о ца – Оде ље њу јав них на бав ки, пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је 
или ће у ро ку од два да на од да на при је ма зах те ва за до ста вља ње кон курс-
не до ку мен та ци је, кон курс ну до ку мен та ци ју до ста ви ти по штом, те ле фак-
сом или пу тем елек трон ске по ште (члан 31. став 1. ЗЈН).
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Не по сре дан увид се вр ши на осно ву пи сме ног овла шће ња за ин те ре-

со ва ног ли ца за ко је се оства ру је не по сре дан увид.
Пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је: кон курс на до ку мен та ци ја 

пре у зи ма се у Јав ном град ском са о бра ћај ном пред у зе ћу „Но ви Сад” Но ви 
Сад, у Оде ље њу за јав не на бав ке, на адре си Фу то шки пут 46, Но ви Сад, 
сва ког рад ног да на у вре ме ну од 10 до 14 ча со ва, по чев ши од да на об ја-
вљи ва ња овог огла са у „Слу жбе ном гла сни ку РС”.

Пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је мо же у име за ин те ре со ва ног 
ли ца/по ну ђа ча оба ви ти са мо овла шће но ли це са пи са ним овла шће њем уз 
при ла га ње до ка за о упла ти из но са од 2.000,00 ди на ра на ра чун број 160–
920005–02 код Бан ка Ин те са, свр ха упла те: тро шко ви кон курс не до ку мен-
та ци је за ЈН број 01/11.

Уко ли ко за ин те ре со ва но ли це же ли до ста вља ње кон курс не до ку мен-
та ци је по штом, те ле фак сом или пу тем елек трон ске по ште, по треб но је да 
по ша ље зах тев за до ста вља ње кон курс не до ку мен та ци је на је дан од на ве-
де них на чи на на фаx: 021/4896710 или е-ма ил: ko va ce vicdj@gspns.rs, са 
ја сно и јед но знач но на ве де ним по да ци ма по треб ним за сла ње до ку мен та-
ци је. Та ко ђе, услов за до ста вља ње Кон курс не до ку мен та ци је је при ла га ње 
до ка за о упла ти из но са од 2.000,00 ди на ра на ра чун број 160–920005–02 
код Бан ка Ин те са, свр ха упла те: тро шко ви кон курс не до ку мен та ци је за ЈН 
број 01/11.

Упла ће на сред ства се не вра ћа ју, об зи ром да се ко ри сте за на кна ду 
тро шко ва умно жа ва ња и до ста вља ња кон курс не до ку мен та ци је (члан 31. 
став 2. ЗЈН).

Кри те ри јум и еле мен ти кри те ри ју ма за оце њи ва ње по ну де: Сход но 
од ред ба ма чла на 52. ЗЈН кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да у свим по себ-
ним исто вр сним це ли на ма – пар ти ја ма је еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да. 
Еле мен ти кри те ри ју ма за бо до ва ње, у свим пар ти ја ма, су:

1. по ну ђе на це на (маx. 80 пон де ра),
2. усло ви пла ћа ња (маx. 10 пон де ра), и
3. рок ис по ру ке (маx. 10 пон де ра).
Вре ме и ме сто под но ше ња по ну де: По ну да се до ста вља у за тво ре ној 

и за пе ча ће ној ко вер ти са оба ве зном на зна ком на ли цу ко вер те: „По ну да за 
јав ну на бав ку број 01/11 –Пар ти ја бр. _____ не отва ра ти”, на адре су на ру-
чи о ца: ЈГСП „Но ви Сад”, Фу то шки пут 46, 21000 Но ви Сад или лич но у 
ар хи ву На ру чи о ца, у вре ме ну од 7,00 до 15,00 ча со ва. На по ле ђи ни ко вер-
те оба ве зно на ве сти на зив, адре су, број те ле фо на и фак са по ну ђа ча, име и 
пре зи ме ли ца за кон такт и е-ма ил.

Рок за под но ше ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва за при ку пља ње по ну да у „Слу жбе ном гла сни ку РС”.

Рок за под но ше ње по ну да ис ти че 30-ог да на од да на об ја вљи ва ња 
јав ног по зи ва за при ку пља ње по ну да у „Слу жбе ном гла сни ку РС” у 10,30 
ча со ва. 

По ну да ко ја је до ста вље на или при сти гла по ис те ку на ве де ног ро ка 
за под но ше ње по ну да, сма тра ће се не бла го вре ме ном, а на ру чи лац ће је по 
окон ча њу по ступ ка отва ра ња по ну да вра ти ти нео тво ре ну по ну ђа чу, са на-
зна ком да је пре да та не бла го вре ме но (члан 61. став 3. ЗЈН).

Вре ме и ме сто отва ра ња по ну да: Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се 
30-ог да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва за при ку пља ње по ну да у 
„Слу жбе ном гла сни ку РС”, на адре си На ру чи о ца, са по чет ком у 12 ча со ва.

Јав ном отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти сва за ин те ре со ва на ли-
ца – пред став ни ци по ну ђа ча, пред став ни ци сред ста ва јав ног ин фор ми са-
ња, пред став ни ци др жав них ор га на и ши ра јав ност. Пред став ни ци по ну ђа-
ча мо ра ју на по чет ку јав ног отва ра ња по ну да, Ко ми си ји за јав ну на бав ку, 
до ста ви ти пот пи са но и ове ре но овла шће ње - пу но моћ за при су ство ва ње 
отва ра њу по ну да.

Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де: Од лу ку о из-
бо ру нај по вољ ни је по ну де на ру чи лац ће до не ти у ро ку од 10 да на од да на 
јав ног отва ра ња по ну да (члан 81. став 1. ЗЈН).

Име ли ца за кон такт ко је ће пру жа ти до дат не ин фор ма ци је: Ли це за 
кон такт ко ја ће пру жа ти до дат не ин фор ма ци је је: Ђу рађ Ко ва че вић, е-ма-
ил: ko va ce vicdj@gspns.rs, те ле фон: 021/4896629. 

До дат не ин фор ма ци је и оба ве ште ња у ве зи са при пре ма њем по ну де 
по ну ђач мо же тра жи ти ис кљу чи во у пи сме ном об ли ку, до ста вом зах те ва 
на го ре на ве де ну адре су на ру чи о ца, са на зна ком: „пи та ња за ко ми си ју за 
јав ну на бав ку, ЈН број 01/11, Пар ти ја бр. _______.”

Дру ги по да ци нео п ход ни за оба ве шта ва ње по ну ђа ча: По ну да са ва-
ри јан та ма ни је до пу ште на. Рок ва же ња по ну де не мо же би ти кра ћи од 60 
да на од да на отва ра ња по ну де. 

По ну ђа чи су оба ве зни да по ну де сва тра же на до бра (став ке) по спе-
ци фи ка ци ји.

На ру чи лац ће об у ста ви ти по сту пак јав не на бав ке уко ли ко ни су ис-
пу ње ни усло ви за из бор нај по вољ ни је по ну де из чла на 78. ЗЈН (члан 79. 
став 1. ЗЈН).

На ру чи лац мо же да об у ста ви по сту пак јав не на бав ке из објек тив них 
и до ка зи вих раз ло га, ко ји се ни су мо гли пред ви де ти у вре ме ну по кре та ња 
по ступ ка и ко ји оне мо гу ћа ва ју да се за по че ти по сту пак окон ча, од но сно 
услед ко јих је пре ста ла по тре ба на ру чи о ца за пред ме том на бав ке (члан 79. 
став 2. ЗЈН).
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На осно ву чла на 69, 70. став 1. тач ка 2. и 72. став 1. тач ка 1. За ко на о 
јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је” број 116/08), Од-
лу ке о по кре та њу по ступ ка јав не на бав ке број 3009 од 8.априла2011. го ди не

ЈАВ НО ГРАД СКО СА О БРА ЋАЈ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „НО ВИ САД” 
21000 Но ви Сад, Фу то шки пут 46

об  ј а  вљу  ј е
ЈАВ НИ ПО ЗИВ 

за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку 
ЈН број 02/11

На ру чи лац:Јав но град ско са о бра ћај но пред у зе ће „Но ви Сад” Но ви 
Сад

Скра ће но по слов но име
ЈГСП Но ви Сад
Се ди ште Но ви Сад, Фу то шки пут 46
Прав на фор ма Јав но пред у зе ће
Ма тич ни број 08041822
ПИБ 100277615
Број ра чу на 160–920005–02 код Бан ка Ин те са
Пред мет јав не на бав ке: на бав ка до ба ра - де ло ви тран сми си је, об ли-

ко ва на у ви ше по себ них исто вр сних це ли на - пар ти ја (члан 36. За ко на о 
јав ним на бав ка ма „Сл. гла сник РС” број 116/08; у да љем тек сту: ЗЈН):

– пар ти ја 1 – де ло ви за ре монт ме ња ча VO ITH
– пар ти ја 2 – де ло ви за ре монт ме ња ча ZF
– пар ти ја 3 – де ло ви за ре монт ме ња ча AL LI SON
– пар ти ја 4 – де ло ви спој ни це
Број кон курс не до ку мен та ци је: 02/11.
Усло ви за уче ство ва ње у по ступ ку: Пра во уче шћа у по ступ ку има ју 

сви по ну ђа чи ко ји ис пу ња ва ју оба ве зне усло ве за уче шће у по ступ ку јав не 
на бав ке из чла на 44. став 2. ЗЈН.

Уз по ну ду се оба ве зно до ста вља ју до ка зи о ис пу ње но сти усло ва из 
чла на 44. став 2. ЗЈН, а сход но од ред ба ма чла на 45. ЗЈН. Де та љан опис оба-
ве зних усло ва за уче шће у овом по ступ ку јав не на бав ке дат је у Кон курс-
ној до ку мен та ци ји. Зах те ва ни до ка зи до ста вља ју се као нео ве ре не ко пи је. 
По ну ђач чи ја по ну да бу де оце ње на као нај по вољ ни ја ду жан је да у ро ку од 
три да на од да на при је ма пи сме ног зах те ва на ру чи о ца, до ста ви ори ги на ле 
или ове ре не ко пи је до ка за о ис пу ње но сти усло ва из чла на 44. став 2. ЗЈН.

Уз по ну ду и до ка зе из чла на 45. ЗЈН, де таљ но на ве де них у ЗЈН и Кон-
курс ној до ку мен та ци ји, по ну ђач је оба ве зан да до ста ви и дру га до ку мен та 
и обра сце са др жа не у Кон курс ној до ку мен та ци ји.

По ну да мо ра у це ли ни би ти при пре мље на у скла ду са овим јав ним 
по зи вом и Кон курс ном до ку мен та ци јом за пред мет ни по сту пак.

Вре ме и ме сто уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју: На ру чи лац ће од 
да на об ја вљи ва ња овог јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је” омо гу ћи ти за ин те ре со ва ним ли ци ма не по сре дан увид у кон курс ну 
до ку мен та ци ју, сва ког рад ног да на у вре ме ну од 10 до 14 ча со ва, у про-
сто ри ја ма на ру чи о ца – Оде ље њу јав них на бав ки, пре у зи ма ње кон курс не 
до ку мен та ци је или ће у ро ку од два да на од да на при је ма зах те ва за до-
ста вља ње кон курс не до ку мен та ци је, кон курс ну до ку мен та ци ју до ста ви ти 
по штом, те ле фак сом или пу тем елек трон ске по ште (члан 31. став 1. ЗЈН).

Не по сре дан увид се вр ши на осно ву пи сме ног овла шће ња за ин те ре-
со ва ног ли ца за ко је се оства ру је не по сре дан увид.

Пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је: Кон курс на до ку мен та ци ја 
пре у зи ма се у Јав ном град ском са о бра ћај ном пред у зе ћу „Но ви Сад” Но ви 
Сад, у Оде ље њу за јав не на бав ке, на адре си Фу то шки пут 46, Но ви Сад, 
сва ког рад ног да на у вре ме ну од 10 до 14 ча со ва, по чев ши од да на об ја-
вљи ва ња овог огла са у „Слу жбе ном гла сни ку РС”.

Пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је мо же у име за ин те ре со ва ног 
ли ца/по ну ђа ча оба ви ти са мо овла шће но ли це са пи са ним овла шће њем уз 
при ла га ње до ка за о упла ти из но са од 2.000,00 ди на ра на ра чун број 160–
920005–02 код Бан ка Ин те са, свр ха упла те: тро шко ви кон курс не до ку мен-
та ци је за ЈН број 02/11.

Уко ли ко за ин те ре со ва но ли це же ли до ста вља ње кон курс не до ку мен-
та ци је по штом, те ле фак сом или пу тем елек трон ске по ште, по треб но је да 
по ша ље зах тев за до ста вља ње кон курс не до ку мен та ци је на је дан од на ве де-
них на чи на на фаx: 021/4896710 или е-ма ил: ko va ce vicdj@gspns.rs, са ја сно 
и јед но знач но на ве де ним по да ци ма по треб ним за сла ње до ку мен та ци је. Та-
ко ђе, услов за до ста вља ње Кон курс не до ку мен та ци је је при ла га ње до ка за о 
упла ти из но са од 2.000,00 ди на ра на ра чун број 160–920005–02 код Бан ка 
Ин те са, свр ха упла те: тро шко ви кон курс не до ку мен та ци је за ЈН број 02/11.

Упла ће на сред ства се не вра ћа ју, об зи ром да се ко ри сте за на кна ду 
тро шко ва умно жа ва ња и до ста вља ња кон курс не до ку мен та ци је (члан 31. 
став 2. ЗЈН).

Кри те ри јум и еле мен ти кри те ри ју ма за оце њи ва ње по ну де: сход но 
од ред ба ма чла на 52. ЗЈН кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да у свим по себ-
ним исто вр сним це ли на ма – пар ти ја ма је еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да.

Еле мен ти кри те ри ју ма за бо до ва ње, у свим пар ти ја ма, су:
1. по ну ђе на це на (маx. 80 пон де ра),
2. усло ви пла ћа ња (маx. 10 пон де ра), и
3. рок ис по ру ке (маx. 10 пон де ра).
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Вре ме и ме сто под но ше ња по ну де: По ну да се до ста вља у за тво ре ној 

и за пе ча ће ној ко вер ти са оба ве зном на зна ком на ли цу ко вер те: „По ну да за 
јав ну на бав ку број 02/11 –Пар ти ја бр. _____ не отва ра ти”, на адре су на ру-
чи о ца: ЈГСП „Но ви Сад”, Фу то шки пут 46, 21000 Но ви Сад или лич но у 
ар хи ву на ру чи о ца, у вре ме ну од 7 до 15 ча со ва. На по ле ђи ни ко вер те оба-
ве зно на ве сти на зив, адре су, број те ле фо на и фак са по ну ђа ча, име и пре зи-
ме ли ца за кон такт и e-mail.

Рок за под но ше ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва за при ку пља ње по ну да у „Слу жбе ном гла сни ку РС”.

Рок за под но ше ње по ну да ис ти че 30-ог да на од да на об ја вљи ва ња 
јав ног по зи ва за при ку пља ње по ну да у „Слу жбе ном гла сни ку РС” у 10.30 
ча со ва. 

По ну да ко ја је до ста вље на или при сти гла по ис те ку на ве де ног ро ка 
за под но ше ње по ну да, сма тра ће се не бла го вре ме ном, а на ру чи лац ће је по 
окон ча њу по ступ ка отва ра ња по ну да вра ти ти нео тво ре ну по ну ђа чу, са на-
зна ком да је пре да та не бла го вре ме но (члан 61. став 3. ЗЈН). 

Вре ме и ме сто отва ра ња по ну да: јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се 
30-ог да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва за при ку пља ње по ну да у 
„Слу жбе ном гла сни ку РС”, на адре си на ру чи о ца, са по чет ком у 13 ча со ва.

Јав ном отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти сва за ин те ре со ва на ли-
ца – пред став ни ци по ну ђа ча, пред став ни ци сред ста ва јав ног ин фор ми са-
ња, пред став ни ци др жав них ор га на и ши ра јав ност. Пред став ни ци по ну-
ђа ча мо ра ју на по чет ку јав ног отва ра ња по ну да, ко ми си ји за јав ну на бав ку, 
до ста ви ти пот пи са но и ове ре но овла шће ње - пу но моћ за при су ство ва ње 
отва ра њу по ну да.

Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де: од лу ку о из-
бо ру нај по вољ ни је по ну де на ру чи лац ће до не ти у ро ку од 10 да на од да на 
јав ног отва ра ња по ну да (члан 81. став 1. ЗЈН).

Име ли ца за кон такт ко је ће пру жа ти до дат не ин фор ма ци је: Ли це за 
кон такт ко ја ће пру жа ти до дат не ин фор ма ци је је: Ђу рађ Ко ва че вић, е-ма-
ил: ko va ce vicdj@gspns.rs, те ле фон: 021/4896629. 

До дат не ин фор ма ци је и оба ве ште ња у ве зи са при пре ма њем по ну де 
по ну ђач мо же тра жи ти ис кљу чи во у пи сме ном об ли ку, до ста вом зах те ва 
на го ре на ве де ну адре су на ру чи о ца, са на зна ком: „Пи та ња за Ко ми си ју за 
јав ну на бав ку, ЈН број 02/11, Пар ти ја бр. _______.”

Дру ги по да ци нео п ход ни за оба ве шта ва ње по ну ђа ча: По ну да са ва-
ри јан та ма ни је до пу ште на. Рок ва же ња по ну де не мо же би ти кра ћи од 60 
да на од да на отва ра ња по ну де. 

По ну ђа чи су оба ве зни да по ну де сва тра же на до бра (став ке) по спе-
ци фи ка ци ји.

На ру чи лац ће об у ста ви ти по сту пак јав не на бав ке уко ли ко ни су ис-
пу ње ни усло ви за из бор нај по вољ ни је по ну де из чла на 78. ЗЈН (члан 79. 
став 1. ЗЈН).

На ру чи лац мо же да об у ста ви по сту пак јав не на бав ке из објек тив них 
и до ка зи вих раз ло га, ко ји се ни су мо гли пред ви де ти у вре ме ну по кре та ња 
по ступ ка и ко ји оне мо гу ћа ва ју да се за по че ти по сту пак окон ча, од но сно 
услед ко јих је пре ста ла по тре ба на ру чи о ца за пред ме том на бав ке (члан 79. 
став 2. ЗЈН). 11157

На основу члана 70. став 1. тачка 2) и члана 72. став 1. тачка 1) 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/08)

ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ 
Београд, Мије Ковачевића 4

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку добара 
резервни делови за возила ИВЕКО (према техничкој спецификацији 

која је саставни део конкурсне документације) 
Број набавке: О.П. 17/2011

1. Предмет јавне набавке: резервни делови за возила ИВЕКО (према 
техничкој спецификацији из конкурсне документације)

2. Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то:
– партија 1 - делови мотора
– партија 2 - делови кабине
– партија 3 - делови кочног система
– партија 4 - спојнице
– партија 5 - делови управљачког система и ослањања
– партија 6 - делови осовина
3. Право на учешће у поступку имају сва заинтересована домаћа и 

страна правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће 
у поступку у складу са чл. 44. Закона о јавним набавкама („Службени гла-
сник Републике Србије“, бр. 116/08). У понуди понуђач доставља доказе о 
испуњености обавезних услова из члана 44. у складу са чланом 45. Закона 
о јавним набавкама, у оригиналу или фотокопији. Потврда надлежног ор-
гана којом понуђач доказује да му није изречена мера забране обављања 
делатности мора бити издата после дана објављивања овог јавног позива у 
„Сл. гласнику РС“. 

4. Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом крите-
ријума најнижа понуђена цена.

5. Заинтересована лица могу извршити увид у конкурсну докумен-
тацију у просторијама ЈКП Градска чистоћа, Мије Ковачевића, Београд, по 
објављивању јавног позива у „Сл. гласнику РС“ сваког радног дана у вре-
мену од 10,00 до 14,00 часова, у просторијама наручиоца, на адреси: ЈКП 
Градска чистоћа, Београд, Мије Ковачевића бр. 4 – Служба јавних набавки.

6. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана 
од 10,00 до 14,00 часова у просторијама ЈКП Градска чистоћа, Мије 
Ковачевића 4, Београд – Служба јавних набавки, по објављивању јавног 
позива у „Сл. гласнику РС“. Приликом личног преузимања представник 
је дужан да поднесе овлашћење за преузимање конкурсне документације 
као и доказ о извршеној уплати износа од 1.180 динара (са ПДВ-ом), на 
текући рачун наручиоца број 205-487-82 - Комерцијална банка са назнаком 
„За конкурсну документацију ЈН бр. О.П. 17/2011“. Захтев за доставу кон-
курсне документације се може поднети и факсом: 011/2084-584. Уз захтев 
за доставу конкурсне документације, понуђач је дужан да поднесе и доказ 
о извршеној уплати износа од 1.180 динара (са ПДВ-ом). Уплаћени износ 
од 1.180,00 динара је бесповратан. 

7. Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и 
јавним позивом. Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања 
овог јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије“. Прецизан 
дан и сат истека рока за предају понуда, ће бити дефинисан конкурсном 
документацијом.

8. Понуђач може поднети понуду за једну или више партија. Понуда 
мора да обухвати најмање једну целокупну партију

9. Благовременим понудама ће се сматрати све понуде који стигну 
на адресу Наручиоца најкасније до рока који је дефинисан у конкурсној 
документацији, укључујући и понуде послате поштом

10. Понуђачи своје понуде подносе у затвореним ковертама, са на-
знаком назива и адресе понуђача и назнаком: „Понуда за набавку бр. О.П. 
17/2011 - комисијски отворити“, поштом или лично на адресу ЈКП Градска 
чистоћа, Мије Ковачевића, Београд - писарница. На полеђини коверте на-
вести назив и пуну пословну адресу понуђача

11. Отварање понуда ће се обавити јавно, на дан истека рока за дос-
тављање понуда, у просторијама ЈКП „Градска чистоћа“, Мије Ковачевића 
4, уз присуство овлашћених представника понуђача. Представник понуђа-
ча дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отва-
рању понуда.

12. Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговре-
меним. Неблаговремене, незатворене, непотпуне, као и непрописно озна-
чене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворенe.

13. Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 
дана од дана отварања понуда.

14. Додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити у 
времену од 10,00 до 14,00 часова, на тел: 011/3314-115, контакт особе: 
Сања Стојкуцовић и Марија Живковић. E-2724

На осно ву чл. 36, 69, чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. став 1. 
тач ка 1. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

JП ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА НИ ША 
18000 Ниш, 7. ју ли 6 

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку за јав ну на бав ку до ба ра 

на бав ка ма те ри ја ла за одр жа ва ње јав ног осве тље ња на те ри то ри ји 
гра да Ни ша, об ли ко ва на у 4 пар ти је

Од лу ка број 03-908 од 10. 2. 2011. го ди не
1. Пред мет јав не на бав ке
По зи ва ју се сви за ин те ре со ва ни по ну ђа чи да под не су по ну ду за јав ну 

на бав ку до ба ра – на бав ка ма те ри ја ла за одр жа ва ње јав ног осве тље ња на 
те ри то ри ји гра да Ни ша, об ли ко ва на у 4 пар ти је, од лу ка о по кре та њу по-
ступ ка јав не на бав ке број 03-908, ЈН број 1. 

2. Опис пред ме та јав не на бав ке
Јав на на бав ка је об ли ко ва на у 4 пар ти је, и то:
– I пар ти ја – на бав ка си ја ли ца, 
– II пар ти ја – на бав ка све тиљ ки,
– III пар ти ја – на бав ка ме тал них де ло ва 
– IV пар ти ја – на бав ка елек тро ма те ри ја ла за одр жа ва ње јав ног осве-

тље ња. 
Oстали по да ци о пред ме ту јав не на бав ке бли же су од ре ђе ни у окви ру 

тех нич ких спе ци фи ка ци ја у кон курс ној до ку мен та ци ји.
3. Усло ви за уче шће
По ну ду мо гу под не ти по ну ђа чи ко ји ис пу ња ва ју оба ве зне усло ве за 

уче шће пред ви ђе не чла ном 44, с тим што се уз по ну ду до ста вља ју и до ка зи 
о ис пу ње но сти усло ва у скла ду са чла ном 45. За ко на о јав ним на бав ка ма 
ко ји су утвр ђе ни кон курс ном до ку мен та ци јом. 
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До ка зи о ис пу ње но сти оба ве зних усло ва чи не оба ве зну са др жи ну 

по ну де.
По ну да мо ра у це ли ни би ти при пре мље на у скла ду са овим јав ним 

по зи вом и кон курс ном до ку мен та ци јом.
По ну ђач мо же кон ку ри са ти за јед ну или ви ше пар ти ја.
Под но ше ње по ну де са ва ри јан та ма ни је до зво ље но.
4. Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де
Кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да је нај ни жа по ну ђе на це на као је-

ди ни кри те ри јум оце њи ва ња ис прав них, од го ва ра ју ћих и при хва тљи вих 
по ну да. 

5. Увид у кон курс ну до ку мен та ци ју и усло ви за пре у зи ма ње кон курс-
не до ку мен та ци је

Не по сре дан увид у кон курс ну до ку мен та ци ју и пре у зи ма ње исте на-
ру чи лац ће омо гу ћи ти за ин те ре со ва ним ли ци ма у ро ку од 30 да на од да-
на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, у кан це ла ри ји 
број 7 на пр вом спра ту ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да Ни ша, 7. ју ли 6 у 
Ни шу, сва ког рад ног да на од 9,00 до 14,00 ча со ва.

До каз о из вр ше ној упла ти у ви си ни од 2.000,00 ди на ра по пар ти ји, 
на ра чун број 840-226647-60, са по зи вом: кон курс на до ку мен та ци ја – ма те-
ри јал за одр жа ва ње јав ног осве тље ња, об ли ко ва на у че ти ри пар ти је, овла-
шће но ли це по ну ђа ча до ста вља на ру чи о цу и пре у зи ма кон курс ну до ку мен-
та ци ју. По ну ђа чи ма ко ји упу те зах тев за до ста вља ње до ку мен та ци је, уз 
до каз о упла ти на ве де ног из но са, на ру чи лац ће до ста ви ти кон курс ну до ку-
мен та ци ју у ро ку од два да на од да на при је ма пред мет ног зах те ва по штом.

При ли ком пре у зи ма ња кон курс не до ку мен та ци је, по треб но је да  
ли це ко је пре у зи ма исту, под не се овла шће ње за пре у зи ма ње и по пу ни од-
го ва ра ју ћу по твр ду ко ја са др жи основ не по дат ке о по ну ђа чу и осо би за 
кон такт.

6. Рок, ме сто и на чин под но ше ња по ну де
Рок за под но ше ње по ну да је до 1200 са ти 30. да на од да на об ја вљи ва-

ња овог јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”.
У слу ча ју да по след њи дан ро ка за под но ше ње по ну да ис ти че не рад-

ног да на или на дан др жав ног пра зни ка, као по след њи дан ро ка за под но-
ше ње по ну да сма тра се пр ви сле де ћи рад ни дан.

По ну да се под но си у за пе ча ће ној ко вер ти, пре по ру че ном по шиљ ком 
или лич но. На ко ве рат са по ну дом, по ну ђач ле пи обра зац из кон курс не до-
ку мен та ци је, на ко ме је уне та адре са при ма о ца: ЈП Ди рек ци ја за из град њу 
гра да Ни ша, 7. ју ли 6, 18000 Ниш, док под но си лац (по ну ђач) сам на во ди 
свој на зив, адре су, те ле фон и факс и име и пре зи ме овла шће ног ли ца за 
кон такт, као и бро је ве пар ти ја за ко је кон ку ри ше.

По ну де се до ста вља ју на ори ги нал ним обра сци ма ко ји су са став ни 
део кон курс не до ку мен та ци је и са свим нео п ход ним до ка зи ма пред ви ђе-
ним кон курс ном до ку мен та ци јом. 

По ну ђач је ду жан да ред ним бро јем озна чи сво је руч но сва ку стра-
ну у по ну ди, на ко јој је текст или дру ги са др жај (без оба ве зе ну ме ра ци је 
пра зних стра на), по ве же у је дин стве ну це ли ну и за пе ча ти (во ском или на 
дру ги од го ва ра ју ћи на чин), та ко да се по је ди нач ни ли сто ви, до ку мен ти или 
обра сци не мо гу на кнад но уба ци ва ти, за ме њи ва ти или од стра њи ва ти.

Рок ва жно сти по ну де је 60 да на од да на отва ра ња по ну да.
По ну ђач мо же да под не се са мо јед ну по ну ду.
7. Отва ра ње по ну да
Бла го вре ме не по ну де, при сти гле на на чин озна чен у тач ки 6 овог јав-

ног по зи ва, би ће јав но ко ми сиј ски отво ре не у про сто ри ја ма ЈП Ди рек ци ја 
за из град њу гра да Ни ша, 7. ју ли 6, Ниш, у са ли на I спра ту 30. да на од да на 
об ја вљи ва ња овог јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, од но сно ис-
тог да на ка да ис ти че рок за под но ше ње по ну да, са по чет ком у 12,15 ча со ва.

Отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти овла шће ни пред став ни ци по-
ну ђа ча ко ји ко ми си ји за јав ну на бав ку пре да ју овла шће ње. 

По ну де под не те по ис те ку да ту ма и са та од ре ђе них у овом по зи ву, 
сма тра ће се не бла го вре ме ним и би ће по окон ча њу по ступ ка отва ра ња вра-
ће не нео тво ре не по ну ђа чи ма, са на зна ком да су под не те не бла го вре ме но.

8. До дат не ин фор ма ци је за са чи ња ва ње по ну де
По ну ђач мо же, у пи са ном об ли ку, тра жи ти до дат не ин фор ма ци је или 

по ја шње ња у ве зи са при пре ма њем по ну де, нај ка сни је пет да на пре ис те-
ка ро ка за до ста вља ње по ну да на адре су на ру чи о ца, са на зна ком пар ти је 
за ко ју се зах те ва по ја шње ње: „Об ја шње ња – по зив за јав ну на бав ку број 
03-908”.

На ру чи лац ће нај ка сни је у ро ку од два да на од да на при је ма зах те ва 
за до дат ним ин фор ма ци ја ма или по ја шње њем, у пи са ном об ли ку, од го во-
ри ти под но си о цу зах те ва и ту ин фор ма ци ју до ста ви ти свим за ин те ре со ва-
ним ли ци ма ко ја су пре у зе ла кон курс ну до ку мен та ци ју.

9. Кон такт
Ли ца за кон такт су: Иван Јо цић, за тех нич ка пи та ња и Ма ри на Ми-

тић, за прав на пи та ња, тел. 018/241-266 (лок. 220 и 259) и 018/520-790, 
факс 018/520-540, сва ког рад ног да на од 900 до 1500 ча со ва.

10. Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де
Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де је 10 да на од 

да на јав ног отва ра ња по ну да.
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На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка1. Закона о јавним на-
бавкама („Службени гласник РС”, број 116/08, у даљем тексту: закон) 

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
11000 Београд, Кнеза Милоша 27

об јављује
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за јавну набавку добара: опрема за GIS  
(број јавне набавке: 31 ОД/11)

1. Предмет јавне набавке опрема за GIS једнократна испорука.
2.Врста поступка јавне набавке: предметна јавна набавка се спро-

води у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС” број 116/08) и подзаконским актима којима се 
уређују јавне набавке.

3.Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица, 
која испуњавају обавезне услове из чл. 44. и 45. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”број 116/08), који су ближе одређени конкурсном 
документацијом о чему понуђач доставља доказе уз понуду. Докази се дос-
тављају у неовереним фотокопијама. Понуђач чија понуда буде оцењена 
као најповољнија дужан је да у року од три дана од дана пријема писменог 
позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуње-
ности услова из члана 44. овог закона. Уколико понуђач чија је понуда 
оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа 
у наведеном року, наручилац ће његову понуду одбити као неисправну.

4.Критеријум за избор најповољније понуде je најнижа понуђена 
цена.

Подкритеријум је дужи гарантни рок за испоручену опрему.
5.Увид и преузимање конкурсне документације се може извршити у 

року од 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласни-
ку РС”, на архиви ЈКП Београдски водовод и канализација, Кнезa Милоша 
27, Београд, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

Приликом преузимања конкурсне документације прилаже се доказ о 
уплати у износу од 5.000,00 динара, на текући рачун бр. 160-6789-79 код 
„Bance Intesa” (уплаћена средства су бесповратна). Сврха уплате: „опрема 
за GIS, ЈН бр.31 ОД /10”.

6.Рок и начин подношења понуда: понуде се припремају и подносе у 
складу са конкурсном документацијом и јавним позивом. Понуде се дос-
тављају на адресу ЈКП Београдски водовод и канализација, Делиградска 
28, у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног позива у 
„Службеном гласнику РС”до 10 часова. Уколико последњи дан рока пада 
у нерадни дан (субота или недеља) или на дан државног празника, рок за 
достављање понуда истиче првог следећег радног дана у 10 часова. Понуде 
које пристигну до наведеног рока сматраће се благовременим. Понуда коју 
наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подноси-
ти, сматраће се неблаговременом. Наручилац ће након окончања поступка 
отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са 
назнаком да је поднета неблаговремено.

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или 
опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која до-
кумента накнадно доставља.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче 
нити да мења своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише 
уговор о јавној набавци када је његова понуда изабрана као најповољнија, 
наручилац ће уновчити средство обезбеђења дато уз понуду.

Понуда се подноси непосредно (лично) преко архиве или путем по-
ште на адресу: ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба за јавне 
набавке, Делиградска 28, 11000 Београд, са назнаком „не отварати” понуда 
за јавну набавку број 31 ОД/11, Опрема за GIS.

На полеђини коверте навести назив понуђача, адресу, бр.телефона 
контакт особе и бр. факса.

Понуде се достављају у затвореним ковертама. Пожељно је да сва 
документа у понуди буду повезана траком у целини и запечаћена, тако да 
се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединач-
ни листови.

Понуђачи, самостално, као група понуђача, могу доставити само јед-
ну понуду.

Понуда мора да важи 60 дана од дана јавног отварања понуда.
7. Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда обавиће се 

последњег, тј. 30 дана за подношење понуда у подрумским просторијама 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Делиградска 28, 11000 Београд, 
са почетком у 10,30 часова. Отварању понуда могу присуствовати овла-
шћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати Комисији 
пре отварања понуда. 

8. Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року 
од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

9.Информације у вези конкурсне документације понуђачи могу до-
бити у периоду од 9 до 15 часова, бр. тел.: 011/360-68-20, контакт особа је 
Татјана Радош, дипл.правник
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Додатне информације у вези са техничком спецификацијом понуђа-

чи могу добити у периоду од 9 до 15 часова, бр.тел. 064/ 813-1101, контакт 
особа је Марица Тодоровић, дипл.инг.грађ. E-2765

На осно ву чла на 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА” 
15300 Ло зни ца, Г. Јак ши ћа 9

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку за на бав ку ма те ри ја ла 

за одр жа ва ње во до вод не мре же

На ру чи лац: Јав но пред у зе ће „Во до вод и ка на ли за ци ја” Ге ор ги ја Јак-
ши ћа 9, Ло зни ца, те ле фон и фах 015/888-068, ПИБ 101188448, ма тич ни 
број 07168861, ши фра де лат но сти 41000, број те ку ћег ра чу на 160-7130-26.

Об ја вљу је се јав ни по зив о при ку пља њу по ну да за на бав ку:
1. ма те ри јал за одр жа ва ње во до вод не мре же.
Пра во уче шћа у по ступ ку да ва ња по ну да има ју по ну ђа чи ко ји ис пу-

ња ва ју оба ве зне усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма, о че му су 
ду жни да при ло же до ка зе утвр ђе не у чла ну 45. истог за ко на, а ко ји ће би ти 
бли же од ре ђе ни у кон курс ној до ку мен та ци ји.

До ка зи о ис пу ње но сти усло ва из чла на 44. За ко на мо гу се до ста вља-
ти и у нео ве ре ним ко пи ја ма. 

Кри те ри јум и еле мен ти за из бор по ну де: кри те ри ју ми за оце њи ва ње по-
ну да су еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да, зсно ва на на сле де ћим еле мен ти ма:

– це на  70 бо до ва
– ре фе рент на ли ста  15 бо до ва
– на чин и усло ви пла ћа ња  15 бо до ва
Ва жност по ну де мо ра да бу де нај ма ње 60 да на од да на отва ра ња по-

ну да.
По ну де се при пре ма ју и под но се у скла ду са овим по зи вом и кон-

курс ном до ку мен та ци јом, на срп ском је зи ку и мо ра ју би ти ис ка за не у ди-
на ри ма.

По ну де се до ста вља ју у за тво ре ном омо ту на адре су. Јав но пред у зе ће 
„Во до вод и ка на ли за ци ја” Ло зни ца, Ге ор ги ја Јак ши ћа 9, са на зна ком: „По-
ну да за на бав ку ма те ри јал за одр жа ва ње во до вод не мре же – не отва ра ти”.

Рок за под но ше ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња овог огла са 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 13,00 ча со ва зад њег да на ро ка, а отва ра ње 
по ну да оба ви ће се јав но истог да на у 13,30 ча со ва у про сто ри ја ма на ру чи о ца.

Ако по след њи дан за под но ше ње по ну да па да у не рад ни дан или на 
дан др жав ног пра зни ка, рок за под но ше ње по ну да се про ду жа ва за пр ви 
на ред ни рад ни дан, ка да ће се оба ви ти и отва ра ње по ну да.

Не бла го вре ме не по ну де не ће би ти раз ма тра не.
Увид у кон курс ну до ку мен та ци ју мо же се из вр ши ти сва ког рад ног 

да на од 9,00 до 13,00 ча со ва на адре си из тач ке 1. овог по зи ва од стра не 
овла шће ног ли ца по ну ђа ча. Пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је по ну-
ђач мо же из вр ши ти лич но, у истом вре ме ну и ис тој адре си или ће му, на 
ње гов зах тев, на ру чи лац до ста ви ти пу тем по ште (у оба слу ча ја, уз до ста-
вља ње до ка за о упла ти 5.000,00 ди на ра на те ку ћи ра чун број: 160-7130-26).

По ну ђач мо же до ста ви ти са мо јед ну по ну ду и не мо же је ме ња ти.
По ну да са ва ри јан та ма ни је до зво ље на.
Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до не та у ро ку од 30 да на 

од да на отва ра ња по ну да.
Пред став ни ци по ну ђа ча мо гу при су ство ва ти јав ном отва ра њу са мо 

уз ове ре но и пот пи са но пу но моћ је од стра не по ну ђа ча.
Осо ба за кон такт по овом јав ном по зи ву је Ве ри ца Пе тро вић, дипл. 

прав ник, сва ким рад ним да ном у вре ме ну од 9,00 до 12,00 ча со ва на те ле-
фон 015/888-068. 11298

На осно ву чла на 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА” 
Ло зни ца, Г. Јак ши ћа 9

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку  

за на бав ку наф те и нафт них де ри ва та

На ру чи лац: Јав но пред у зе ће „Во до вод и ка на ли за ци ја” Ге ор ги ја Јак-
ши ћа 9, Ло зни ца, те ле фон и фах 015/888-068, ПИБ: 101188448, ма тич ни 
број 07168861, ши фра де лат но сти 41000, бр. те ку ћег ра чу на 160-7130-26.

I Об ја вљу је се јав ни по зив о при ку пља њу по ну да за на бав ку:
– наф та и нафт ни де ри ва ти
II Пра во уче шћа у по ступ ку да ва ња по ну да има ју по ну ђа чи ко ји ис-

пу ња ва ју оба ве зне усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма, о че му 
су ду жни да при ло же до ка зе утвр ђе не у чла ну 45. истог за ко на, а ко ји ће 
би ти бли же од ре ђе ни у кон курс ној до ку мен та циј ји.

До ка зи о ис пу ње но сти усло ва из чла на 44. За ко на мо гу се до ста вља-
ти и у нео ве ре ним ко пи ја ма.

III Кри те ри јум и еле мен ти за из бор по ну де: кри те ри ју ми за оце њи-
ва ње по ну да су еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да, за сно ва на на сле де ћим 
еле мен ти ма:

– це на  70 бо до ва
– ква ли тет услу га  15 бо до ва
– усло ви пла ћа ња  15 бо до ва
IV Ва жност по ну де мо ра да бу де нај ма ње 60 да на од отва ра ња по-

ну да.
V По ну де се при пре ма ју и под но се у скла ду са овим по зи вом и кон-

курс ном до ку мен та ци јом, на срп ском је зи ку и мо ра ју би ти ис ка за не у ди-
на ри ма.

VI По ну де се до ста вља ју у за тво ре ном омо ту на адре су: Јав но пред-
у зе ће „Во довд и ка на ли за ци ја” Ло зни ца, Ге ор ги ја Јак ши ћа 9, са на зна ком: 
„По ну да за на бав ку – Наф та и нафт ни де ри ва ти – не отва ра ти”.

VII Рок за под но ше ње по ну да је 30 да на од об ја вљи ва ња овог огла са 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 13 ча со ва зад њег да на ро ка, а отва ра ње по-
ну да оба ви ће се јав но истог да на у 13,30 ча со ва у про сто ри ја ма на ру чи о ца.

Ако по след њи дан за под но ше ње по ну да па да у не рад ни дан или на 
дан др жав ног пра зни ка, рок за под но ше ње по ну да се про ду жа ва за пр ви 
на ред ни рад ни дан, ка да ће се оба ви ти и отва ра ње по ну да.

VI II Не бла го вре ме не по ну де не ће би ти раз ма тра не.
IX Увид у кон курс ну до ку мен та ци ју мо же се из вр ши ти сва ког рад ног 

да на од 9 до 13 ча со ва на адре си из тач ке 1. овог по зи ва од стра не овла-
шће ног ли ца по ну ђа ча. Пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је по ну ђач мо-
же из вр ши ти лич но, у истом вре ме ну и ис тој адре си или ће му, на ње гов 
зах тев, на ру чи лац до ста ви ти пу тем по ште (у оба слу ча ја, уз до ста вља ње 
до ка за о упла ти 5.000,00 ди на ра на тек. ра чун број 160-7130-26).

X По ну ђач мо же до ста ви ти са мо јед ну по ну ду и не мо же је ме ња ти.
XI По ну да са ва ри јан та ма ни је до зво ље на.
XII Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до не та у ро ку од 30 

да на од отва ра ња по ну да.
XI II Пред став ни ци по ну ђа ча мо гу при су ство ва ти јав ном отва ра њу 

са мо уз ове ре но и пот пи са но пу но моћ је од стра не по ну ђа ча.
XIV Осо ба за кон такт по овом јав ном по зи ву је Ве ри ца Пе тро вић, 

дипл. прав ник, сва ким рад ним да ном у вре ме ну од 9 до 12 ча со ва на те ле-
фон 015/888-068. 11161

На осно ву чла на 69, чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. став 1. тач-
ка 1. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ 
БЕ О ГРАД СКИ ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА 

11000 Бе о град, Кне за Ми ло ша 27

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за на бав ку до ба ра – хлор ди ок сид 

број јав не на бав ке 21 ОД/ 11

1. Пред мет јав не на бав ке су до бра: на бав ка и ис по ру ка хлор ди ок си-
да – на го ди шњем ни воу.

2. Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сва за ин те ре со ва на прав на и фи зич-
ка ли ца, ко ја ис пу ња ва ју оба ве зне усло ве за уче шће про пи са не чла ном 44. о 
че му су оба ве зни да до ста ве до ка зе про пи са не чл. 45. и 46. За ко на о јав ним 
на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) – у да љем тек сту: За кон.

2.1. До ка зи о ис пу ње но сти усло ва из чла на 44. За ко на (бли же од ре ђе-
ни кон курс ном до ку мен та ци јом) мо гу се до ста вља ти уз по ну ду у нео ве ре-
ним ко пи ја ма, (пре ма чл. 45 став 3. За ко на).

2.2. Уко ли ко по ну ђач чи ја је по ну да оце ње на као нај по вољ ни ја не до-
ста ви ори ги нал или ове ре ну ко пи ју до ка за о ис пу ње но сти усло ва из чла на 44, 
у ро ку од два да на од да на при је ма пи сме ног по зи ва на ру чи о ца, на ру чи лац ће 
ње го ву по ну ду од би ти као не ис прав ну у скла ду са чла ном 45. став 6. За ко на.

3. По ну ђач је оба ве зан да уз по ну ду до ста ви на ру чи о цу: 
Ори ги нал бан кар ску га ран ци ју за озбиљ ност по ну де у ви си ни од 2% 

од укуп не вред но сти по ну де (са ПДВ-ом), из да та у ко рист на ру чи о ца, ко ја 
мо ра има ти кла у зу лу: „нео по зи ва, без у слов на, без пра ва на при го вор и на 
пр ви по зив на пла ти ва“ са ро ком ва жно сти 90 да на од да на отва ра ња по ну де.

По ну ђач ко ме се Од лу ком о из бо ру нај по вољ ни је по ну де до де ли 
пред мет на јав на на бав ка, оба ве зан је да у ро ку од 15 да на по обо стра ном 
пот пи си ва њу уго во ра (под усло ви ма утвр ђе ним мо де лом уго во ра ко ји је 
са став ни део кон курс не до ку мен та ци је) до ста ви на ру чи о цу:
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Бан кар ску га ран ци ју за до бро из вр ше ње по сла у ви си ни од 5 % од 

укуп не уго во ре не вред но сти (са ПДВ-ом), ко ја мо ра би ти са кла у зу лом: 
„без у слов на, нео по зи ва, без пра ва на при го вор и на пр ви по зив на пла ти ва”, 
из да та у ко рист на ру чи о ца, са свим еле мен ти ма на ве де ним у мо де лу уго во-
ра, ко ји је са став ни део кон курс не до ку мен та ци је;

4. У пе ри о ду од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла-
сни ку РС” на ред них 30 да на, за ин те ре со ва ним ли ци ма би ће омо гу ћен не-
по сре дан увид у кон курс ну до ку мен та ци ју и ње но пре у зи ма ње на ар хи ви 
ЈКП Бе о град ски во до вод и ка на ли за ци ја, Кнезa Ми ло ша 27, Бе о град сва ког 
рад ног да на од 9,00 до 15,00 ча со ва. При ли ком пре у зи ма ња кон курс не до-
ку мен та ци је при ла же се до каз о упла ти у из но су од 5.000,00 ди на ра, на те-
ку ћи ра чун број 160-6789-79 код „Bancа In te sa” (упла ће на сред ства су бес-
по врат на). Свр ха упла те: „На кна да тро шко ва за кон курс ну до ку мен та ци ју 
број 21 ОД/11 на бав ка и ис по ру ка хлор ди ок си да – на го ди шњем ни воу”.

5. Рок за под но ше ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. Бла го вре ме ним ће се сма тра ти све по ну де 
ко је стиг ну на ру чи о цу нај ка сни је по след њег да на на ве де ног ро ка до 11,00 ча-
со ва нa ар хи ви. Уко ли ко рок ис ти че на дан ко ји је не ра дан, као по след њи дан 
и сат на ве де ног ро ка ће се сма тра ти пр ви сле де ћи рад ни дан до 11,00 ча со ва. 

По ну де се са чи ња ва ју пре ма упут ству на ру чи о ца и под но се у за тво-
ре ним ко вер та ма, по штом или лич но пре ко ар хи ве на адре су: ЈКП Бе о град-
ски во до вод и ка на ли за ци ја, Де ли град ска 28, 11000 Бе о град, са ви дљи вом 
озна ком: „Не отва ра ти – по ну да за на бав ку и ис по ру ка хлор ди ок си да на 
го ди шњем ни воу, број кон курс не до ку мен та ци је 21 ОД/ 11”. На по ле ђи-
ни ко вер те на ве сти на зив по ну ђа ча, адре су и број те ле фо на кон такт осо бе.

6. Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се по след њег, тј. 30. да на за под-
но ше ње по ну да у по друм ским про сто ри ја ма ЈКП „Бе о град ски во до вод и 
ка на ли за ци ја”, 11000 Бе о град, Де ли град ска 28, са по чет ком у 13,00 ча со ва. 
Отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти овла шће ни пред став ни ци по ну ђа ча, 
ко ји ће сво ја овла шће ња пре да ти ко ми си ји пре отва ра ња по ну да. 

7. По ну да са ва ри јан та ма ни је до зво ље на. По ну ђач мо же под не ти са-
мо јед ну по ну ду.

8. Не бла го вре ме не, не за пе ча ће не и не ком плет не по ну де, као и по ну-
де ко је ни су у скла ду са за ко ном и кон курс ном до ку мен та ци јом не ће би ти 
раз ма тра не.

9. Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до не та у оквир ном у 
ро ку од 12 да на, од да на јав ног отва ра ња по ну да и о то ме ће би ти оба ве-
ште ни сви по ну ђа чи.

10. Из бор нај по вољ ни је по ну де из вр ши ће се на осно ву кри те ри ју ма 
нај ни жа по ну ђе на це на.

У слу ча ју ако два по ну ђа ча по ну де исту це ну пред мет ног до бра пот-
кри те ри јум је рок ис по ру ке.

11. Ва жност по ну де је 60 да на од да на отва ра ња по ну де.
12. Ин фор ма ци је у ве зи кон курс не до ку мен та ци је за ин те ре со ва ни 

по ну ђа чи мо гу до би ти у пе ри о ду 9,00 до 15,00 ча со ва. Особa за кон такт jе: 
Ан дреа Шип ка дипл. инж. тех нол. те ле фон 011/360-6684. До дат не ин фор-
ма ци је у ве зи са тех нич ком спе ци фи ка ци јом по ну ђа чи мо гу до би ти од 9,00 
до 15,00 ча со ва. Осо ба за кон такт је Мир ја на Ра до са вље вић, дипл. инж. 
тех но лог, те ле фон 064/813-1543. E-2789

На осно ву чла на 69. став 1. и чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. 
став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
116/08) и Од лу ке ди рек то ра о по кре та њу по ступ ка јав не на бав ке, бр. 02-
75/1-2011 од 07.априла 2011. го ди не, 

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ВО ДО КА НАЛ” 
25000 Сом бор, Бе лог го лу ба 5

об  ј а  вљу  ј е
ЈАВ НИ ПО ЗИВ 

за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку за на бав ку до ба ра 
по гон ска го ри ва за во зи ла Пред у зе ћа, и то ди зел Д-2, Еуро ди зел, 

без о лов ни бен зин БМБ-95 и ТНГ 
број 2/2011

Пра во уче шћа у по ступ ку има до ма ће или стра но прав но или фи зич-
ко ли це ко је ис пу ња ва усло ве из чла на 44, а ис пу ње ност усло ва до ка зу је 
ори ги нал ним до ку мен ти ма или фо то ко пи јом пре ма чла ну 45. за ко на.

По ну ђа чи су ду жни да по пу не тра же не по дат ке у обра сци ма, та бе-
ла ма и дру гим ак ти ма ко ји су са став ни део кон курс не до ку мен та ци је и да 
их ове ре.

По ну ђа чи има ју оба ве зу да исту до ку мен та ци ју до ста ве и за сва ког 
евен ту ал ног под по ну ђа ча ко јег на во де у по ну ди, од но сно ан га жу ју.

На осно ву чла на 31. став 1. за ко на, сви за ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо-
гу пре у зе ти кон курс ну до ку мен та ци ју у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи-
ва ња овог Јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. При ли ком пре у зи ма-
ња кон курс не до ку мен та ци је нео п ход но је за кон курс ну до ку мен та ци ју на 
те ку ћи ра чун Пред у зе ћа бр. 355-1022162-06 бес по врат но упла ти ти из нос 
од 5.000,00 ди на ра и до каз о упла ти при ло жи ти при ли ком пре у зи ма ња кон-
курс не до ку мен та ци је.

Пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је за ин те ре со ва ни по ну ђач мо-
же из вр ши ти на адре си: ЈКП „Во до ка нал” Сом бор, ул. Бе лог го лу ба бр. 5, 

кан це ла ри ја по моћ ни ка ди рек то ра за прав не и оп ште по сло ве Пред у зе ћа 
на II спра ту, сва ког рад ног да на од 9 до 14 ча со ва или на дру ги за ко ном 
пред ви ђе ни на чин (члан 31. за ко на) за кључ но са по след њим да ном ро ка 
пред ви ђе ним за пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је.

Рок за до ста вља ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, у скла ду са од ред бом чла на 63. За ко на, 
a бла го вре ме ном по ну дом сма тра ће се по ну да при спе ла до да ту ма и са та 
утвр ђе ног у по зи ву, од но сно за кључ но са 30-тим да ном од да на об ја вљи-
ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку” до 12 ча со ва, без об зи ра на ко ји на чин је 
по ну да уру че на на ру чи о цу, у скла ду са од ред бом чла на 61. За ко на. По ну де 
до ста ви ти не по сред но или по штом у за пе ча ће ној ко вер ти на адре су: ЈКП 
„Во до ка нал” Сом бор, 25000 Сом бор, ул. Бе лог го лу ба бр. 5, са на зна ком 
„не отва ра ти – по ну да на јав ни по зив бр. 2/2011”, а на по ле ђи ни на зна чи ти 
на зив по ну ђа ча и адре су.

Отва ра ње по ну да је јав но, у скла ду са од ред бом чла на 75. став 1. За-
ко на, и оба ви ће се 30. да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе-
ном гла сни ку РС” у ЈКП „Во до ка нал” Сом бор, Бе лог го лу ба бр. 5, у са ли за 
са стан ке, на III спра ту, са по чет ком у 12,15 ча со ва.

У слу ча ју да по след њи дан ро ка па да у не рад ни дан, ро ко ви за до-
ста ву по ну да и отва ра ње по ну да пре но се се на пр ви на ред ни рад ни дан са 
истом сат ни цом из прет ход ног ста ва.

Пред став ни ци по ну ђа ча ду жни су да пре да ју уред но ове ре но овла-
шће ње о за сту па њу.

На ру чи лац ће, на осно ву чла на 77. За ко на, у ро ку од три да на од да-
на окон ча ња по ступ ка отва ра ња по ну да, по ну ђа чи ма по сла ти за пи сник о 
отва ра њу по ну да.

По ну ђач мо ра има ти ми ни мал но јед ну бен зин ску пум пу са свим вр-
ста ма тра же них го ри ва на те ри то ри ји гра да Сом бо ра.

На ру чи лац ће при хва ти ти је ди нич не це не по вр ста ма го ри ва из Уред-
бе о це на ма де ри ва та наф те ко је до но си Вла да Ре пу бли ке Ср би је.

На ру чи лац ће до не ти од лу ку о до де ли уго во ра о јав ној на бав ци у ро-
ку од 10 да на од да на отва ра ња по ну да. Из бор нај по вољ ни је по ну де из вр-
ши ће се при ме ном кри те ри ју ма еко ном ски нај по вољ ни је по ну де оце њи ва-
њем сле де ћих кри те ри ју ма: 

–  по ну ђе на це на – ра бат на це не утвр ђе не 
Уред бом о це на ма де ри ва та наф те  (50 пон де ра)

–  на чин и усло ви пла ћа ња  (50 пон де ра)
––––––––––––––

 што укуп но из но си  (100 пон де ра)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Пре ци зни ји опис кри те ри ју ма и пон дер ски ра чун са др жан је у кон-
курс ној до ку мен та ци ји. 

До дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон: 025/464-222 – цен тра-
ла, од Стој шић Го ра на (за сва тех нич ка пи та ња, ди рек тан тел: 025/464-231) и 
Ко ва чић Озре на (за фор мал но-прав на пи та ња ди рек тан тел: 025/464-241).
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На основу члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” број 116/08) 

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД” 
11000 Београд,  Мали Калемегдан број 8 

упућу је 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда у отвореном поступку  

грађевински материјал обликован по партијама  
(број јавне набавке 01Д/2011)

1. Предмет јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу 

са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, 
број 116/08) и подзаконскимактима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке број 01Д /2011 грађевински материјал, обли-
кован по партијама:

– партија 1 – цемент ринфуз
– партија 8 – ломљене плоче од природног камена
– партија 9 – гумене плоче
– партија 10 – водоотпорни шпер и грађевинске плоче
2. Право учешћа имају заинтересована лица која испуњавају услове 

за учешће у поступку јавне набавке из члана 44.Закона о јавним набавкама. 
Испуњење услова из члана 44. понуђач доказује документима које подноси 
уз понуду, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама, као и захте-
вима из конкурсне документације и јавног позива.

Сва документа којима се доказује испуњавање услова из члана 44. 
Закона о јавним набавкама могу се доставити у неовереним фотокопијама. 
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року 
који одреди наручилац, који не може бити дужи од три дана од дана прије-
ма писаног позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију дока-
за о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама.

Понуду може доставити понуђач који наступа самостално, понуђач који 
наступа са подизвођачем и група понуђача, која подноси заједничку понуду. 
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У конкурсној документацији дефинисани су услови за испуњење до-

вољног финансијског, техничког и кадровског капацитета.
3. Критеријум за избор најповољније понуде понуде је економски 

најповољнија понуда:
1) цена до 80 пондера
2) рок плаћања до 10 пондера
3) референц листа до 10 пондера
4. Конкурсна документација може да се преузме у просторијама ЈКП 

Зеленило-Београд, Нови Београд, Сурчински пут број 2, Сектор за ко-
мерцијалне послове, РЈ за ЈН и комерцијалне послове, (канцеларија 116) 
у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива, радним даном од 
9 до 15 часова, уз одговарајуће овлашћење и доказ о уплати неповратних 
1.180,00 динара, на текући рачун наручиоца број 250-1260000015020-53 
који се води код EUROBANK EFG ШТЕДИОНИЦА А.Д. (позив на број 
01Д/2011), сврха уплате: „Откуп конкурсне документације зa jaвну на-
бавку број 01Д/2011”.

Понуђачима који упуте захтев и доказ о уплати 1180,00 динара, кон-
курсна документација биће достављена у року од два дана од дана пријема 
захтева. Понуђач има право увида у конкурсну документацију, на месту и 
времену предвиђеном за преузимање конкурсне документације. 

5. Рок , начин и место подношења понуде
Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања јавног по-

зива у „Службеном гласнику Републике Србије”, до 11 часова, без обзира 
на начин на који су послате. 

Рок за доствљање понуда почиње да тече од првог наредног дана 
од дана објављивања позива у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан, рок истиче првог наред-
ног радног дана. 

Опција понуде је најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда. 
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и 

да је доставе у затвореној коверти на адресу ЈКП Зеленило-Београд, Нови 
Београд, Сурчински пут број 2, Писарница – најкасније последњег дана 
наведеног рока до 11,00 часова по локалном времену. Понуда се подноси 
непосредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с 
тим да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну набавку 
број 01Д/2011 грађевински материјал, навести број партије – не отварати”.

Понуде се достављају за једну или више партија у истој коверти са 
назнаком партија за које се конкурише. За једну партију додељује се један 
уговор.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и 
на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс по-
нуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Било би пожељно 
да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови.

6. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се одмах по истеку рока за подно-

шење понуда у 11,20 часова, на адреси наручиоца: ЈКП Зеленило-Београд, 
Нови Београд, Сурчински пут број 2, Сектор за комерцијалне послове, РЈ 
за јавне набавке и комерцијалне послове, Сала за састанке. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда,представници по-
нуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да 
Комисији за јавну набавку предају писмена пуномоћја, на основу којих ће 
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније 
понуде

Одлуку о избору најповољније понуде, наручилац ће донети у року 
до 20 дана дана од дана јавног отварања понуда.

8. Све додатне информације у вези са овим јавним позивом понуђач 
може, у писменом облику или путем факса 011/2600-568/лок. 172 тражи-
ти од Наручиоца најкасније 5 дана пре истека рока за достављање пону-
да. Одговори на примљена питања у року од два дана од пријема ће бити 
достављени директно понуђачу који је писмено поставио питање и свим 
понуђачима који су откупили конкурсну документацију. Е-2757

На основу члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” број 116/08) 

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД”  
11000 Београд, Мали Калемегдан број 8 

упућу је 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за прикупљање понуда у отвореном поступку  
дендролошки садни материјал обликован по партијама  

(број јавне набавке 08Д/2011)

1. Предмет јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу 

са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, 

број 116/08) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
Предмет јавне набавке број 08Д/2011 – дендролошки садни материјал об-
ликован по партијама:

– партија 1 – дрворедне саднице 
– партија 2 – високи и средњи лишћари
– партија 3 – високи и средњи четинари
– партија 4 – лишћарско и четинарско шибље
– партија 5 – сезонски расад цвећа x-tray тацнама
– партија 7 – луковице
– партија 8 – семе за цвеће
– партија 9 – репро материјал за производњу
– партија 11 – саднице за пошумљавање
2. Право учешћа имају заинтересована лица која испуњавају услове 

за учешће у поступку јавне набавке из члана 44. Закона о јавним набавкама 
. Испуњење услова из члана 44. понуђач доказује документима које под-
носи уз понуду, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама, као и 
захтевима из конкурсне документације и јавног позива.

Сва документа којима се доказује испуњавање услова из члана 44. 
Закона о јавним набавкама могу се доставити у неовереним фотокопијама. 
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року 
који одреди наручилац, који не може бити дужи од три дана од дана прије-
ма писаног позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију дока-
за о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама.

Понуду може доставити понуђач који наступа самостално, понуђач 
који наступа са подизвођачем и група понуђача, која подноси заједничку 
понуду. 

У конкурсној документацији дефинисани су услови за испуњење до-
вољног финансијског, техничког и кадровског капацитета.

3. Критеријум за избор најповољније понуде понуде је економски 
најповољнија понуда:

1) цена до 80 пондера
2) рок плаћања до 10 пондера
3) референц листа до 10 пондера
4. Конкурсна документација може да се преузме у просторијама ЈКП 

„Зеленило-Београд”, Нови Београд, Сурчински пут број 2, Сектор за ко-
мерцијалне послове, РЈ за ЈН и комерцијалне послове, (канцеларија 116) 
у року од 31 дана од дана објављивања јавног позива, радним даном од 
9 до 15 часова, уз одговарајуће овлашћење и доказ о уплати неповратних 
1.180,00 динара, на текући рачун наручиоца број:250-1260000015020-
53 који се води код EUROBANK EFG ШТЕДИОНИЦА А.Д. (позив на 
број 08Д/2011), сврха уплате: „Откуп конкурсне документације зa jaвну 
набавку број 08Д/2011. Понуђачима који упуте захтев и доказ о уплати 
1180,00 динара, конкурсна документација биће достављена у року од два 
дана од дана пријема захтева. Понуђач има право увида у конкурсну до-
кументацију, на месту и времену предвиђеном за преузимање конкурсне 
документације. 

5. Рок, начин и место подношења понуде
Рок за достављање понуда је 31 дан од дана објављивања јавног по-

зива у „Службеном гласнику Републике Србије”, до 10 часова, без обзира 
на начин на који су послате. 

Рок за доствљање понуда почиње да тече од првог наредног дана 
од дана објављивања позива у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан, рок истиче првог наред-
ног радног дана. 

Опција понуде је најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда. 
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да 

је доставе у затвореној коверти на адресу ЈКП „Зеленило-Београд”, Нови 
Београд, Сурчински пут број 2, Писарница – најкасније последњег дана на-
веденог рока до 10,00 часова по локалном времену. Понуда се подноси не-
посредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим 
да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну број 08Д/2011 
дендролошки садни материјал са наведеним бројем партије – не отварати”.

Понуде се достављају за једну или више партија у истој коверти са 
назнаком партија за које се конкурише. За једну партију додељује се један 
уговор. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и 
на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс по-
нуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Било би пожељно 
да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови.

6. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се одмах по истеку рока за подноше-

ње понуда у 10,20, на адреси наручиоца: ЈКП „Зеленило-Београд”, Нови 
Беогад, Сурчински пут број 2, Сектор за комерцијалне послове, РЈ за јавне 
набавке и комерцијалне послове, Сала за састанке. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници по-
нуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да 
Комисији за јавну набавку предају писмена пуномоћја, на основу којих ће 
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније 
понуде

Одлуку о избору најповољније понуде, наручилац ће донети у року 
до 20 дана дана од дана јавног отварања понуда.
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8. Све додатне информације у вези са овим јавним позивом понуђач 

може, у писменом облику или путем факса 011/2600-568/лок. 172 тражи-
ти од Наручиоца најкасније 5 дана пре истека рока за достављање пону-
да. Одговори на примљена питања у року од два дана од пријема ће бити 
достављени директно понуђачу који је писмено поставио питање и свим 
понуђачима који су откупили конкурсну документацију. Е-2757

На основу члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” број 116/08) 

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД”  
11000 Београд, Мали Калемегдан број 8 

упућу је 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за прикупљање понуда у отвореном поступку  
заштитна хемијска средства обликован по партијама 

(број јавне набавке 13Д/2011)

1. Предмет јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу 

са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, 
број 116/08) и подзаконскимактима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке број 13Д/2011 – заштитна хемијска средства 
обликован по партијама:

– партија 1 – заштитна хемијска средства за биљни материјал
– партија 2 – супстрати за производњу расада
– партија 3 – синтетичка паста за заштиту биља
2. Право учешћа имају заинтересована лица која испуњавају услове 

за учешће у поступку јавне набавке из члана 44.Закона о јавним набавкама 
. Испуњење услова из члана 44. понуђач доказује документима које под-
носи уз понуду, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама, као и 
захтевима из конкурсне документације и јавног позива.

Сва документа којима се доказује испуњавање услова из члана 44. 
Закона о јавним набавкама могу се доставити у неовереним фотокопијама. 
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року 
који одреди наручилац, који не може бити дужи од три дана од дана прије-
ма писаног позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију дока-
за о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама.

Понуду може доставити понуђач који наступа самостално, понуђач који 
наступа са подизвођачем и група понуђача, која подноси заједничку понуду. 

У конкурсној документацији дефинисани су услови за испуњење до-
вољног финансијског, техничког и кадровског капацитета.

3. Критеријум за избор најповољније понуде понуде је економски 
најповољнија понуда:

1) цена до 80 пондера
2) рок плаћања до 10 пондера
3) референц листа до 10 пондера
4.Конкурсна документација може да се преузме у просторијама ЈКП 

„Зеленило-Београд”, Нови Београд, Сурчински пут број 2, Сектор за ко-
мерцијалне послове, РЈ за ЈН и комерцијалне послове, (канцеларија 116) 
у року од 31 дана од дана објављивања јавног позива, радним даном од 
9 до 15 часова, уз одговарајуће овлашћење и доказ о уплати неповратних 
1.180,00 динара, на текући рачун наручиоца број 250-1260000015020-53 
који се води код EUROBANK EFG ШТЕДИОНИЦА А.Д. (позив на број 
13Д/2011), сврха уплате: „Откуп конкурсне документације зa jaвну набавку 
број 13Д/2011”. Понуђачима који упуте захтев и доказ о уплати 1180,00 ди-
нара, конкурсна документација биће достављена у року од два дана од дана 
пријема захтева. Понуђач има право увида у конкурсну документацију, на 
месту и времену предвиђеном за преузимање конкурсне документације. 

5. Рок, начин и место подношења понуде
Рок за достављање понуда је 31 дан од дана објављивања јавног по-

зива у „Службеном гласнику Републике Србије”, до 12 часова, без обзира 
на начин на који су послате. 

Рок за доствљање понуда почиње да тече од првог наредног дана 
од дана објављивања позива у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан, рок истиче првог наред-
ног радног дана. 

Опција понуде је најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда. 
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да 

је доставе у затвореној коверти на адресу ЈКП „Зеленило-Београд”, Нови 
Београд, Сурчински пут број 2, Писарница – најкасније последњег дана на-
веденог рока до 12,00 часова по локалном времену. Понуда се подноси не-
посредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим 
да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну број 13Д/2011 
– заштитна хемијска средства са наведеним бројем партије – не отварати”.

Понуде се достављају за једну или више партија у истој коверти са 
назнаком партија за које се конкурише. За једну партију додељује се један 
уговор. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и 
на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс по-
нуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Било би пожељно 
да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови.

6. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се одмах по истеку рока за подноше-

ње понуда у 12,20, на адреси наручиоца: ЈКП „Зеленило-Београд”, Нови 
Беогад, Сурчински пут број 2, Сектор за комерцијалне послове, РЈ за јавне 
набавке и комерцијалне послове, Сала за састанке. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда,представници по-
нуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да 
Комисији за јавну набавку предају писмена пуномоћја, на основу којих ће 
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније 
понуде

Одлуку о избору најповољније понуде, наручилац ће донети у року 
до 20 дана дана од дана јавног отварања понуда.

8. Све додатне информације у вези са овим јавним позивом понуђач 
може, у писменом облику или путем факса 011/2600-568/лок. 172 тражи-
ти од Наручиоца најкасније 5 дана пре истека рока за достављање пону-
да. Одговори на примљена питања у року од два дана од пријема ће бити 
достављени директно понуђачу који је писмено поставио питање и свим 
понуђачима који су откупили конкурсну документацију. Е-2757

На основу члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” број 116/08) 

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД” 
11000 Београд,  Мали Калемегдан број 8 

упућу је 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за прикупљање понуда у отвореном поступку  
материјал од гвожђа и лима обликован по партији  

(број јавне набавке 02Д/2011)

1. Предмет јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу 

са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, 
број 116/08) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке број 02Д /2011 материјал од гвожђа и лима, 
обликован по партији:

– партија 2 – арматурно гвожђе
2. Право учешћа имају заинтересована лица која испуњавају услове 

за учешће у поступку јавне набавке из члана 44.Закона о јавним набавкама. 
Испуњење услова из члана 44. понуђач доказује документима које подноси 
уз понуду, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама, као и захте-
вима из конкурсне документације и јавног позива.

Сва документа којима се доказује испуњавање услова из члана 44. 
Закона о јавним набавкама могу се доставити у неовереним фотокопијама. 
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року 
који одреди наручилац, који не може бити дужи од три дана од дана прије-
ма писаног позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију дока-
за о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама.

Понуду може доставити понуђач који наступа самостално, понуђач 
који наступа са подизвођачем и група понуђача, која подноси заједничку 
понуду. 

У конкурсној документацији дефинисани су услови за испуњење до-
вољног финансијског, техничког и кадровског капацитета.

3. Критеријум за избор најповољније понуде понуде је економски 
најповољнија понуда :

1) цена до 80 пондера
2) рок плаћања до 10 пондера
3) референц листа до 10 пондера
4. Конкурсна документација може да се преузме у просторијама ЈКП 

Зеленило-Београд, Нови Београд, Сурчински пут број 2, Сектор за ко-
мерцијалне послове, РЈ за ЈН и комерцијалне послове, (канцеларија 116) 
у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива, радним даном од 
9 до 15 часова, уз одговарајуће овлашћење и доказ о уплати неповратних 
1.180,00 динара, на текући рачун наручиоца број:250-1260000015020-53 
који се води код EUROBANK EFG ШТЕДИОНИЦА А.Д. (позив на број 
02Д/2011), сврха уплате: „Откуп конкурсне документације зa jaвну на-
бавку број 02Д/2011”.

Понуђачима који упуте захтев и доказ о уплати 1180,00 динара, кон-
курсна документација биће достављена у року од два дана од дана пријема 
захтева. Понуђач има право увида у конкурсну документацију, на месту и 
времену предвиђеном за преузимање конкурсне документације. 

5. Рок, начин и место подношења понуде
Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања јавног по-

зива у „Службеном гласнику Републике Србије”, до 10 часова, без обзира 
на начин на који су послате. 

Рок за доствљање понуда почиње да тече од првог наредног дана 
од дана објављивања позива у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан, рок истиче првог наред-
ног радног дана. 
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Опција понуде је најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда. 
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је 

доставе у затвореној коверти на адресу ЈКП Зеленило-Београд, Нови Београд, 
Сурчински пут број 2, Писарница – најкасније последњег дана наведеног 
рока до 10,00 часова по локалном времену. Понуда се подноси непосредно 
(лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим да ће по-
нуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну набавку број 02Д/2011 
материјал од гвожђа и лима, партија 2 – арматурно гвожђе – не отварати”.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и 
на полеђини коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс по-
нуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. Било би пожељно 
да сва документа у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена, 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови.

6. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се одмах по истеку рока за подно-

шење понуда у 10,20 часова, на адреси наручиоца: ЈКП Зеленило-Београд, 
Нови Београд, Сурчински пут број 2, Сектор за комерцијалне послове, РЈ 
за јавне набавке и комерцијалне послове, Сала за састанке. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда,представници по-
нуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да 
Комисији за јавну набавку предају писмена пуномоћја, на основу којих ће 
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније 
понуде

Одлуку о избору најповољније понуде, наручилац ће донети у року 
до 20 дана дана од дана јавног отварања понуда.

8. Све додатне информације у вези са овим јавним позивом понуђач 
може, у писменом облику или путем факса 011/2600-568/лок. 172 тражи-
ти од Наручиоца најкасније 5 дана пре истека рока за достављање пону-
да. Одговори на примљена питања у року од два дана од пријема ће бити 
достављени директно понуђачу који је писмено поставио питање и свим 
понуђачима који су откупили конкурсну документацију. Е-2757

На основу члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” број 116/08) 

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД”  
11000 Београд, Мали Калемегдан број 8 

упућу је 

ЈАВНИ ПОЗИВ  
за прикупљање понуда у отвореном поступку  

материјал за израду травњака обликован по партијама  
(број јавне набавке 04Д/2011)

1. Предмет јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу 

са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, 
број 116/08) и подзаконскимактима којима се уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке број 04Д/2011 – материјал за израду травњака 
обликован по партијама:

– партија 1 – хумус
– партија 2 – травно семе
2.Право учешћа имају заинтересована лица која испуњавају услове 

за учешће у поступку јавне набавке из члана 44. Закона о јавним набав-
кама. Испуњење услова из члана 44. понуђач доказује документима које 
подноси уз понуду, у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама, као 
и захтевима из конкурсне документације и јавног позива.

Сва документа којима се доказује испуњавање услова из члана 44. 
Закона о јавним набавкама могу се доставити у неовереним фотокопијама. 
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија, дужан је да у року 
који одреди наручилац, који не може бити дужи од три дана од дана прије-
ма писаног позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију дока-
за о испуњености услова из члана 44. Закона о јавним набавкама.

Понуду може доставити понуђач који наступа самостално, понуђач који 
наступа са подизвођачем и група понуђача, која подноси заједничку понуду. 

У конкурсној документацији дефинисани су услови за испуњење до-
вољног финансијског, техничког и кадровског капацитета.

3. Критеријум за избор најповољније понуде понуде је економски 
најповољнија понуда:

1) цена до 80 пондера
2) рок плаћања до 10 пондера
3) референц листа до 10 пондера
5. Конкурсна документација може да се преузме у просторијама ЈКП 

„Зеленило-Београд”, Нови Београд, Сурчински пут број 2, Сектор за комер-
цијалне послове, РЈ за ЈН и комерцијалне послове, (канцеларија 116) у року 
од 30 дана од дана објављивања јавног позива, радним даном од 9 до 15 
часова, уз одговарајуће овлашћење и доказ о уплати неповратних 1.180,00 

динара, на текући рачун наручиоца број 250-1260000015020-53 који се води 
код EUROBANK EFG ШТЕДИОНИЦА А.Д. (позив на број 04Д/2011), свр-
ха уплате: „Откуп конкурсне документације зa jaвну набавку број 04Д/2011. 
Понуђачима који упуте захтев и доказ о уплати 1180,00 динара, конкурсна 
документација биће достављена у року од два дана од дана пријема захтева. 
Понуђач има право увида у конкурсну документацију, на месту и времену 
предвиђеном за преузимање конкурсне документације. 

5. Рок , начин и место подношења понуде
Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања јавног по-

зива у „Службеном гласнику Републике Србије”, до 12 часова, без обзира 
на начин на који су послате. 

Рок за доствљање понуда почиње да тече од првог наредног дана 
од дана објављивања позива у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан, рок истиче првог наред-
ног радног дана. 

Опција понуде је најмање 60 дана од дана јавног отварања понуда. 
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да 

је доставе у затвореној коверти на адресу ЈКП „Зеленило-Београд”, Нови 
Београд, Сурчински пут број 2, Писарница – најкасније последњег дана на-
веденог рока до 12,00 часова по локалном времену. Понуда се подноси не-
посредно (лично) или путем поште, на поменуту адресу наручиоца, с тим 
да ће понуђач на коверти назначити следеће: „Понуда за јавну број 04Д/2011 
материјал за израду травњака са наведеним бројем партије – не отварати”.

Понуде се достављају за једну или више партија у истој коверти са на-
знаком партија за које се конкурише. За једну партију додељује се један уговор. 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом, и на полеђини 
коверте наводи свој тачан назив и адресу, телефон и факс понуђача, као и име и 
презиме овлашћеног лица за контакт. Било би пожељно да сва документа у по-
нуди буду повезана траком у целину и запечаћена, тако да се не могу накнадно 
убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.

6. Време и место отварања понуда
Јавно отварање понуда обавиће се одмах по истеку рока за подноше-

ње понуда у 12,20, на адреси наручиоца: ЈКП „Зеленило-Београд”, Нови 
Беогад, Сурчински пут број 2, Сектор за комерцијалне послове, РЈ за јавне 
набавке и комерцијалне послове, Сала за састанке. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници по-
нуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да 
Комисији за јавну набавку предају писмена пуномоћја, на основу којих ће 
доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

7. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о избору најповољније 
понуде

Одлуку о избору најповољније понуде, наручилац ће донети у року 
до 20 дана дана од дана јавног отварања понуда.

8. Све додатне информације у вези са овим јавним позивом понуђач 
може, у писменом облику или путем факса 011/2600-568/лок. 172 тражи-
ти од Наручиоца најкасније 5 дана пре истека рока за достављање пону-
да. Одговори на примљена питања у року од два дана од пријема ће бити 
достављени директно понуђачу који је писмено поставио питање и свим 
понуђачима који су откупили конкурсну документацију. Е-2757

На осно ву чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ПУТ” 
21000 Но ви Сад, Ру ме нач ка 150/а

oб јављује
ЈАВ НИ ПО ЗИВ 

за при ку пља ње по ну да – вр ста по ступ ка: отво ре ни по сту пак

Пред мет јав не на бав ке: др ве на гра ђа (број ЈН 13/11).
Пред мет јав не на бав ке ни је об ли ко ван по пар ти ја ма.
Опис пред ме та јав не на бав ке: др ве на гра ђа 
По ну де са ва ри јан та ма ни су до зво ље не.
Усло ви за уче ство ва ње у по ступ ку:
Пра во уче шћа има ју сва фи зич ка и прав на ли ца ко ја ис пу ња ва ју 

усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма. Ис пу ње ност на ве де них 
усло ва по ну ђач до ка зу је на на чин пред ви ђен чла ном 45. За ко на. Усло ви ко-
је сва ки по ну ђач тре ба да ис пу ни, као и на чин на ко ји се до ка зу је ис пу ње-
ност усло ва су бли же од ре ђе ни кон курс ном до ку мен та ци јом.

Кри те ри јум и еле мен ти кри те ри ју ма за из бор нај по вољ ни је по ну де: 
Кри те ри ју ми за оце њи ва ње нај по вољ ни јих по ну да:
– по ну ђе на це на мак си мал на 80 по е на
– рок пла ћа ња мак си мал но 20 по е на
Де та љан опис при ме не кри те ри ју ма дат је у кон курс ној до ку мен та-

ци ји.
Увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је: 
За ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу из вр ши ти увид и пре у зи ма ње кон-

курс не до ку мен та ци је сва ког рад ног да на, од 7,00 до 15,00 ча со ва, по чев од 
да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, на адре си: 
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Ру ме нач ка 150/а, Оде ље ње за спро во ђе ње по ступ ка јав них на бав ки. На пи-
сме ни зах тев (пу тем email-a или лич но) ко ји са др жи и на зив, адре су по-
ну ђа ча и кон такт те ле фон по ну ђа ча, кон курс на до ку мен та ци ја мо же би ти 
до ста вље на по штом или елек трон ском по штом.

Под но ше ње по ну да: 
Рок за под но ше ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног 

по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. Бла го вре ме ним ће се сма тра ти све 
по ну де ко је стиг ну на адре су на ру чи о ца нај ка сни је по след њег да на на ве-
де ног ро ка, до 10,00 ча со ва. Уко ли ко рок ис ти че на дан ко ји је не ра дан, 
као по след њи дан на ве де ног ро ка ће се сма тра ти пр ви на ред ни рад ни дан 
до 10,00 ча со ва. По ну де се под но се у за тво ре ној и за пе ча ће ној ко вер ти на 
адре су на ру чи о ца: Јав но ко му нал но пред у зе ће „Пут” Но ви Сад , Бра ће 
Мо гин 2, са на зна ком: „Не отва ра ти – по ну да за уче ство ва ње у отво ре ном 
по ступ ку за јав ну на бав ку – др ве на гра ђа (број ЈН 13/11).”. На по ле ђи ни 
ко вер те упи су је се на зив и адре са по ну ђа ча.

Отва ра ње по ну да: 
Отва ра ње по ну да је јав но. По ну де ће се отва ра ти од мах, по ис те ку 

ро ка за под но ше ње по ну да, то јест у 12,00 ча со ва по след њег да на го ре на-
ве де ног ро ка. Отва ра ње по ну да ће се оба ви ти у про сто ри ја ма на ру чи о ца 
Јав но ко му нал но пред у зе ће „Пут” Но ви Сад, Ру ме нач ка 150/а. Отва ра њу 
по ну да мо гу при су ство ва ти сва за ин те ре со ва на ли ца. Пред став ни ци по ну-
ђа ча мо ра ју има ти овла шће ње ко је ће пре да ти Ко ми си ји за јав ну на бав ку 
при ли ком отва ра ња по ну да.

Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де: 
Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до не та у ро ку од 25 да на 

од да на отва ра ња по ну да. На ве де ну од лу ку на ру чи лац ће до ста ви ти свим 
под но си о ци ма по ну да у ро ку од три да на од да на ње ног до но ше ња.

Кон такт: Дра га на Мо хан, елек трон ска по шта: dra ga na.mo han@jkpput.
rs те ле фон број 021/ 512-302 ло кал 205 у вре ме ну од 7,00 до 15,00 ча со ва.
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На осно ву чла на 70.и чла на 72.став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на бав-
ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „НИ СКО ГРАД ЊА” 
Ужи це , Ме ђај 19

об  ј а  вљу  ј е
ЈАВ НИ ПО ЗИВ 

за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку за на бав ку до ба ра 
у 2011. го ди ни

ЈКП „Ни ско град ња” Ужи це, по зи ва за ин те ре со ва не по ну ђа че да до-
ста ве сво је по ну де за ис по ру ке:

1. би ту мен – 60,
2. ка ме ни агре гат свих вр ста,
3. ди зел Д2,
4. еуро ди зел,
5. ма зут,
6. це мент рин фуз .
Вр ста, ко ли чи на и стан дар ди тра же них до ба ра од ре ђе ни су кон курс-

ном до ку мен та ци јом на ру чи о ца. На бав ка је об ли ко ва на по пар ти ја ма.
Пра во уче шћа на јав ном по зи ву има ју до ма ћа или стра на, прав на 

или фи зич ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве из чла на 44.За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) и о то ме до ста ве тра же не 
до ка зе из чла на 45.овог За ко на, пре ци зи ра не кон курс ном до ку мен та ци јом. 
Ис пу ње ност усло ва пред ви ђе них За ко ном до ка зу је се ор ги нал ним до ку-
мен ти ма, ове ре ном фо то ко пи јом или нео ве ре ном фо то ко пи јом (при че му 
се ори ги на ли под но се на увид на зах тев на ру чи о ца) Уз по ну ду и до ка зе из 
чл.45.и 46. За ко на, по ну ђа чи до ста вља ју и по пу ње не пот пи са не и ове ре не 
обра сце са др жа не у кон курс ној до ку мен та ци ји. 

Кон курс на до ку мен та ци ја мо же се пре у зе ти и у исту се мо же из вр-
ши ти увид од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном глан си ку РС”,у про сто ри-
ја ма ЈКП „Ни ско град ња”, Ме ђај 19, Ужи це, сва ког рад ног да на од 07.30 
до 14.00 ча со ва, уз до каз о из вр ше ној бес по врат ној упла ти у из но су од 
4.000,00 ди на ра, по осно ву тро шко ва ис зра де и до ста ве кон курс не до ку-
мен та ци је. Упла та се вр ши на те ку ћи ра чун бр.160-7379-55 Ban ka In te sa, 
свр ха упла те: „Кон курс на до ку мен та ци ја – по ну да за јав ну на а бав ку”. При 
пре у зи ма њу кон курс не до ку мен та ци је при ло жи ти до каз о упла ти. 

По ну да се при пре ма на срп ском је зи ку, на обра сцу по ну де ко ји мо ра 
би ти по пу њен по упу ству на ве де ном у кон курс ној до ку мен та ци ји. 

По ну да ва жи 60 да на од от вра ња по ну да.
По ну де у пи са ном об ли ку са свим по треб ним при ло зи ма, до ста вља ју 

се у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком: „По ну да за јав ну на бав ку до ба ра – не 
отва ра ти, на адре су: ЈКП „Ни ско град ња”, Ме ђај 19, 31000 Ужи це,или лич-
но пре ко пи сар ни це у пред у зе ћу у вре ме ну од 7,30 до 14 ча со ва. На по ле-
ђи ни ко вер те оба ве зно на ве сти на зив и адре су по ну ђа ча, име и пре зи ме и 
број те ле фо на осо бе за кон такт.

Рок за до ста вља ње по ну да је 30 да на од об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у 
„Слу жбе ном гла сни ку РС”. Рок за до ста вља ње по ну да ис ти че у 12 ча со ва 
30.да на од об ја вљи ва ња јав ног по зи ва, без об зи ра на на чин на ко ји је по сла та. 

Уко ли ко је по сле њи дан ис те ка ро ка не рад ни дан, рок за по ста вља ње 
по ну де ис ти че у 12 ча со ва пр вог на ред ног рад ног да на. 

Не бла го вре ме не, не за тво ре не и не ком плет не по ну де, као и по ну де 
ко је ни су у скла ду са огла сом, од но сно кон курс ном до ку мен та ци јом не ће 
би ти раз ма тра не. 

Јав но отва ра ње по ну да ће се оба ви ти ко ми сиј ски 30 да на од об ја вљи-
ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” у 14 ча со ва у про сто ри-
ја ма ЈКП „Ни ско град ња”, Ме ђај 19, Ужи це. Пред став ни ци по ну ђа ча ко ји 
же ле да при су ству ју отва ра њу по ну да, ду жни су да пре по чет ка јав ног 
отва ра ња по ну да, ко ми си ји на ру чи о ца под не су пу но моћ је за уче шће у по-
ступ ку отва ра ња по ну да. 

Из бор нај по вољ ни јег по ну ђа ча ће се из вр ши ти пре ма кри те ри ју му 
еко ном ски нај по вољ ни је по ну де, са гла сно од ред би чла на 52. За ко на о јав-
ним на бав ка ма. 

Еле мен ти кри те ри ју ма су:
1. це на (укуп на вред ност по ну де) 80 пон де ра,
2. усло ви пла ћа ња ( рок пла ћа ња) 20 пон де ра.
Од лу ку о из бо ру по ну ђа ча ко ми си ја ће до не ти у ро ку од 7 да на на кон 

јав ног отва ра ња по ну да. О ре зул та ти ма по ступ ка сви по ну ђа чи ће би ти пи-
сме но оба ве ште ни. 

До дат не ин фор ма ци је или об ја шње ња у ве зи са при пре ма њем по ну де 
по ну ђач мо же у пи сма ном об ли ку да тра жи нај ка сни је пет да на пре ис те ка 
ро ка за до ста вља ње по ну да. 

До дат не ин фор ма ци је се мо гу до би ти у ЈКП „Ни ско град ња” на те ле-
фон: 031/513-054 и 064/827-0607.

Осо ба за кон такт: Жив ко вић Пет ко, дипломирани економиста. 
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на 
о јав ним на бав ка ма

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ КО МУ НАЛ НО, 
СТАМ БЕ НО ГРА ДЈЕ ВИН СКЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ „КОМ ГРАД” 

24300 Бач ка То по ла, Ма ти је Кор ви на 18

об  ј а  вљу  ј е
ЈАВ НИ ПО ЗИВ 

за при ку пља ње пи сме них по ну да у отво ре ном по ступ ку 
за на бав ку спе ци јал ног во зи ла – ауто сме ћар 

број 3/11

При ку пља ју се по ну де за на бав ку спе ци јал ног во зи ла ауто сме ћа ра 
сле де ћих тех нич ких ка рак те ри сти ка: 

− рад на за пре ми на од 6.000 до 7.000 цм3,
− сна га мо то ра ми ни ум 160 КW,
− тип мо то ра ди зел,
− по гон ско го ри во Еуро ди зел,
− по гон 4 x 2 ,
− мак си мал ни обрт ни мо ме нат из над 800 Нм/мин,
− раз мак осо ви не 3.800 до 4.800 мм,
− за пре ми на са бир ног сан ду ка за сме ће ми ни мум 16 м3,
− са си сте мом по ти сне пло че,
− сте пен са би ја ња сме ћа од 1:3 до 1:6,
− ко ри сна но си вост од 10.000 до 10.500 кг ,
− да по се ду је ком би но ва ни ме ха ни зам за пра жње ње по су да за сме ће 

за пре ми не В – 80 до 240 ли та ра и кон теј не ра В – 900 – 1100 ли та ра.
По ну ђа чу се пру жа мо гућ ност да под не се по ну ду са ва ри јан та ма, то 

јест по ну ди аде кват но во зи ло ко је ис пу ња ва пред ње тех нич ке ка рак те ри-
сти ке и ко је мо же да за до во љи по тре бе на ру чи о ца за оба вља ње ко му нал не 
де лат но сти – из но ше ње кућ ног сме ћа.

Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сви за ин те ре со ва ни по ну дја чи ко ји 
су ре ги стро ва ни за пред мет ну де лат ност и ис пу ња ва ју усло ве из чла на 44., 
а ис пу ње ност усло ва до ка зу ју ове ре ном фо то ко пи јом до ку ме на та у скла ду 
са чла ном 45. За ко на о јав ним на бав ка ма. 

По ну дјач је у оба ве зи да уз по ну ду до ста ви на ру чи о цу: 
– ори ги нал ну бан кар ску га ран ци ју за озбиљ ност по ну де (ли ци та ци-

о на га ран ци ја) у ви си ни од 10 % од укуп не вред но сти по ну де (са пдв-ом), 
из да ту у ко рист на ру чи о ца, ко ја мо ра има ти кла у зу лу „нео по зи ва, без у-
слов на, без пра ва на при го вор и на пла ти ва на пр ви по зив”, са ро ком ва жно-
сти 90 да на од да на отва ра ња по ну де.

– ори ги нал но пи смо о на ме ра ма по слов не бан ке да ће из да ти бан-
кар ску га ран ци ју за по вра ћај аван са, ко ја мо ра има ти кла у зу лу да је ‚‘нео-
по зи ва, без у слов на, без пра ва на при го вор и на пла ти ва на пр ви по зив‘‘ на 
из нос уго во ре ног аван са са свим тро шко ви ма и пдв-ом (у слу ча ју да по ну-
дјач тра жи аванс) и са ро ком ва жно сти ко ји је 30 да на ду жи од ро ка да тог 
за ис по ру ку до бра, 

– ори ги нал но пи смо о на ме ра ма по слов не бан ке да ће из да ти бан-
кар ску га ран ци ју за до бро из вр ше ње по сла ко ја мо ра има ти кла у зу лу да је 
‚‘нео по зи ва, без у слов на, без пра ва на при го вор и на пла ти ва на пр ви по зив‘‘, 
у ви син од 10 % од вред но сти уго во ра (са свим тро шко ви ма и пдв-ом) и са 
ро ком ва жно сти ко ји је 30 да на ду жи од ро ка да тог за ис по ру ку до бра, 
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– ори ги нал но пи смо о на ме ра ма бан ке да ће из да ти бан кар ску га ран-

ци ју за от кла ња ње не до ста та ка у га рант ном ро ку ко ја мо ра има ти кла у зу лу 
да је „нео по зи ва, без у слов на, без пра ва на при го вор и нпла ти ва на пр ви 
по зив”, у ви си ни од 5 % од вред но сти уго во ра (са свим тро шко ви ма и пдв-
ом) и са ро ком ва жно сти ко ји је 30 да на ду жи од га рант ног ро ка, 

Кон курс на до ку мен та ци ја се мо же пре у зе ти на кон об ја вљи ва ња овог 
по зи ва у Слу жбе ном гла сни ку на адре си на ру чи о ца сва ка ог рад ног да на од 
8 до 12 ча со ва уз до каз о из вр ше ној упла ти у из но су од 8.000,00 ди на ра на 
те ку ћи ра чун на ру чи о ца број 160-920038-97 (упла ће на сред ства су бес по-
врат на) са на зна ком „на бав ка до ба ра – Јав ни по зив број 3/11”.

По ну де се при пре ма ју и под но се у скла ду са кон курс ном до ку мен та-
ци јом и јав ним по зи вом. Иста се са чи ња ва на обра сцу ко ји је дат у кон курс-
ној до ку мен та ци ји и мо ра би ти ја сна, не дво сми сле на, са свим при ло зи ма и 
обра сци ма из кон курс не до ку мен та ци је, ове ре на пе ча том и пот пи сом овла-
шће ног ли ца по ну дја ча. По ну ду мо же до ста ви ти по ну дјач ко ји на сту па са 
по ди зво дја чи ма и гру па по ну дја ча ко ја под но си за јед нич ку по ну ду. 

По ну де са тра же ном до ку мен та ци јом се до ста вља ју у за тво ре ној ко-
вер ти са на зна ком „По ну да за на бав ку спе ци јал ног во зи ла – не отва ра ти” 
у ро ку 30 да на од да на об ја вљи ва ња овог јав ног по зи ва у Слу жбе ном гла-
сни ку Ре пу бли ке Ср би је до 11,00 ча со ва, без об зи ра на на чин сла ња. На 
по ле дји ни ко вер те на зна чи ти на зив по ну дја ча, се ди ште – адре су и кон такт 
осо бу и те ле фон. По ну де се до ста вља ју по штом или лич но на адре су на ру-
чи о ца – Оп шта слу жба. 

По ну да мо ра да ва жи ми ни мум 60 да на од да на отва ра ња по ну да, а 
це на мо ра би ти из ра же на у ди на ри ма. 

Јав но отва ра ње по ну да ће се из вр ши ти ко ми сиј ски по ис те ку ро ка за 
до ста вја ње по ну да истог да на у 12,00 ча со ва у управ ној згра ди на ру чи о ца. 

Уко ли ко по след њи дан би ло ког ро ка из овог по зи ва па да у не рад ни 
дан, рок се по ме ра за пр ви сле де ћи рад ни дан. Ро ко ви су пре ци зи ра ни у 
кон курс ној до ку мен та ци ји. 

Отва ра њу по ну да без по себ ног по зи ва мо гу при су ство ва ти овла шће-
ни пре став ни ци по ну дјач ко ји су ду жни да сво је пи сме но овла шће ње пре-
да ју пред сед ни ку Ко ми си је пре отва ра ња по ну да. О ра ду ко ми си је при ли-
ком отва ра ња по ну да са чи ња ва се за пи сник. 

По ну де ко је ни су за пе ча ће не и ко је су не пот пу не не ће би ти раз ма тра-
не. Не бла го вре ме не по ну де по окон ча њу по ступ ка отва ра ња по ну да вра ти-
ће се нео тво ре не по ну дја чу са на зна ком да је по ну да не бла го вре ме на. 

На осно ву до ста вље них по ну да Ко ми си ја ће у ро ку од 10 да на од да-
на јав ног отва ра ња по ну да из вр ши ти из бор нај по вољ ни је по ну де – по ну-
дја ча, по кри те ри ју му еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да, о че му ће сви по ну-
дја чи би ти пи сме но оба ве ште ни. 

До дат не ин фор ма ци је се мо гу до би ти на те ле фон 024-712-510 сва-
ким рад ним да ном од 8 до 12 ча со ва, осо ба за кон такт Мир ко Сто ја но вић.
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. став 1 тач ка 1. За ко на 
о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО  
ЗА ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈУ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ 
„ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА–БЕ О ГРАД” ДОО 

Осни вач: Јав но пред у зе ће „Елек тро при вре да Ср би је” 
11000 Бе о град, Ма са ри ко ва 1–3

об јављује
ЈАВ НИ ПО ЗИВ 

за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку 
сред ства за лич ну за шти ту на ра ду

Пред мет јав не на бав ке број Д-06/11 су сред ства за лич ну за шти ту на 
ра ду у оби му са др жа ном у кон курс ној до ку мен та ци ји. Пред мет јав не на-
бав ке об ли ко ван је у две (2) не за ви сне пар ти је и за сва ку од њих не за ви сно 
ће се вр ши ти вред но ва ње по ну да и до де љи ва ти уго во ри. 

Пар ти ја 1 – елек трoизолационе ру ка ви це класe „0” и кла се „2” 
Пар ти ја 2 –  за штит не на о ча ре од UV зра че ња и ре спи ра тор за пра-

ши ну.
Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сва до ма ћа и стра на прав на и фи зич-

ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве у скла ду са чл. 44, 45. и 48. За ко на о јав ним 
на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08). Уз по ну ду и до ка зе из чл. 
45. и 48. За ко на о јав ним на бав ка ма, по ну ђач је у оба ве зи да до ста ви и дру-
га до ку мен та и обра сце са др жа не у кон курс ној до ку мен та ци ји. 

За ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу из вр ши ти не по сре дан увид и пре у-
зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је до ис те ка ро ка за до ста вља ње по ну да, 
сва ког рад ног да на од 10 – 12 ча со ва, на адре си: ЕДБ д.о.о. Бе о град, Сек-
тор на бав ке и ма га цин ског по сло ва ња, То пли це Ми ла на б.б., кан це ла ри ја 
226, 11000 Бе о град.

За пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је, пред став ник по ну ђа ча под-
но си овла шће ње за пре у зи ма ње до ку мен та ци је и при ла же до каз о упла-
ти не по врат ног из но са за от куп кон курс не до ку мен та ци је у ви си ни од 
1.500,00 ди на ра на те ку ћи ра чун на ру чи о ца код Ban ca In te sa – Бе о град број 
160-705-95 са по зи вом на број 97 37-390-8300-611 са на зна ком: „За от куп 
кон курс не до ку мен та ци је број Д-06/11”.

На зах тев по ну ђа ча, кон курс на до ку мен та ци ја се мо же до ста ви ти по-
ну ђа чу и по штом. На кон при је ма пи са ног зах те ва на факс 011/3405-298 и 
на кон до ста вља ња до ка за о упла ти не по врат ног из но са за от куп кон курс не 
до ку мен та ци је у из но су од 1.500,00 ди на ра, кон курс на до ку мен та ци ја ће 
би ти од мах по сла та по штом. На ру чи лац не сно си ни ка кву од го вор ност у 
слу ча ју не стан ка до ку ме на та или за ка сне ле ис по ру ке. 

По ну да се са чи ња ва у скла ду са јав ним по зи вом и пре ма Упут ству 
са др жа ном у кон курс ној до ку мен та ци ји. По ну ду тре ба до ста ви ти на адре-
су: ЕДБ д.о.о. Бе о град, Сек тор на бав ке и ма га цин ског по сло ва ња, То пли це 
Ми ла на б.б., кан це ла ри ја 226, 11000 Бе о град, у јед ној за тво ре ној и за пе ча-
ће ној ко вер ти са ви дљи вом на зна ком: „Не отва ра ти – по ну да за јав ну на-
бав ку број Д-06/11”. 

На по ле ђи ни ко вер те оба ве зно на зна чи ти на зив по ну ђа ча, адре су, те-
ле фон и име кон такт осо бе. По ну да се под но си лич но или пу тем по ште.

Рок за под но ше ње по ну да је 31 дан од да на об ја ве овог јав ног по зи-
ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 1300 ча со ва. Бла го вре ме ном ће се сма-
тра ти све по ну де ко је стиг ну на адре су на ве де ну у овом јав ном по зи ву до 
на ве де ног ро ка. 

Отва ра ње по ну да ће би ти јав но и оба ви ће се истог да на ка да и ис ти-
че рок за под но ше ње по ну да у 1315 ча со ва на адре си: ЕДБ д.о.о. Бе о град, 
Сек тор на бав ке и ма га цин ског по сло ва ња, То пли це Ми ла на б.б., кан це-
ла ри ја 223, 11000 Бе о град. Пред став ни ци по ну ђа ча ће при ло жи ти пи са но 
овла шће ње за уче ство ва ње на јав ном отва ра њу по ну да.

Оце њи ва ње и ран ги ра ње по ну да за обе пар ти је ће оба ви ти ко ми си ја 
по кри те ри ју му еко ном ски нај по вољ ни је по ну де по прет ход но ис пу ње ним 
свим усло ви ма и ми ни мал ним тех нич ким ка рак те ри сти ка ма де фи ни са ним 
у кон курс ној до ку мен та ци ји на ру чи о ца. Еле мен ти кри те ри ју ма за обе пар-
ти је су: це на, рок ис по ру ке, на чин и рок пла ћа ња.

Еле мен ти кри те ри ју ма су пре ци зни је опи са ни у кон курс ној до ку мен-
та ци ји.

Сва до дат на оба ве ште ња и ин фор ма ци је о овом јав ном по зи ву мо гу 
се до би ти до пет да на пре ис те ка ро ка за до ста вља ње по ну да, сва ког рад-
ног да на од 9,00 до 12,00 ча со ва на те ле фон број 064 616 0004, осо ба за 
кон такт: Пе тар Вра не ше вић. Од го во ри на пи са но по ста вље на пи та ња ће 
би ти до ста вље ни ди рект но по ну ђа чу ко ји је по ста вио пи та ње и свим оста-
лим по ну ђа чи ма ко ји су пре у зе ли кон курс ну до ку мен та ци ју.

На ру чи лац за др жа ва пра во да по ву че овај јав ни по зив. 11323

На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1 тачка 1. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-БЕОГРАД‘” ДОО 

Оснивач: Јавно предузеће „Електропривреда Србије”

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда у отвореном поступку 

средства за личну заштиту на раду

Предмет јавне набавке број Д-05/11 је набавка средства за лич-
ну заштиту на раду у обиму садржаном у конкурсној документацији . 
Предмет јавне набавке обликован је у 2 независне партије и за сваку од 
њих независно ће се вршити вредновање понуда и додељивати уговори. 

– партија 1 – флуоресцентни зимски прслук са рукавима на скидањ,е
– партија 2 – кишно одело. 
Право учешћа у поступку имају сва домаћа и страна правна и фи-

зичка лица која испуњавају услове у складу са чл. 44., 45. и 48. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 116/08) . Уз 
понуду и доказе из члана 45. и 48. Закона о јавним набавкама , понуђач је 
у обавези да достави и друга документа и обрасце садржане у конкурсној 
документацији. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити непосредан увид и преузи-
мање конкурсне документације до истека рока за достављање понуда, сва-
ког радног дана од 10 до 12 часова, на адреси: ЕДБ д.о.о. Београд, Сектор 
набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, канцеларија 226, 
11000 Београд.

За преузимање конкурсне документације, представник понуђача 
подноси овлашћење за преузимање документације и прилаже доказ о уп-
лати неповратног износа за откуп конкурсне документације у висини од 
1.500,00 динара на текући рачун наручиоца код BANCA INTESA - Београд 
број 160-705-95 са позивом на број 97 46-390-8300-511 са назнаком “За от-
куп конкурсне документације бр. Д-05/11”.

Понуда се сачињава у складу са јавним позивом и конкурсном до-
кументацијом. Понуду треба доставити на адресу: ЕДБ д.о.о. Београд, 
Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, соба 226, 
11000 Београд, у једној затвореној и запечаћеној коверти са видљивом на-
знаком «Не отварати – Понуда за јавну набавку бр. Д-05/11». На полеђини 
коверте обавезно назначити назив понуђача, адресу, телефон и име контакт 
особе. Понуда се подноси лично или путем поште.
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На захтев понуђача, конкурсна документација се може доставити по-

нуђачу и поштом. Након пријема писаног захтева на факс бр. 011/ 3405 
- 298 и након достављања доказа о уплати неповратног износа за откуп 
конкурсне документације у износу од 1.500,00 динара, конкурсна докумен-
тација ће бити одмах послата поштом. Наручилац не сноси никакву одго-
ворност у случају нестанка докумената или закаснеле испоруке. 

Понуда се сачињава у складу са јавним позивом и према Упутству 
садржаном у конкурсној документацији. Понуду треба доставити на адре-
су: ЕДБ д.о.о. Београд, Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице 
Милана бб, канцеларија 226, 11000 Београд, у једној затвореној и запечаће-
ној коверти са видљивом назнаком «Не отварати – Понуда за јавну набавку 
бр. Д-05/11». 

На полеђини коверте обавезно назначити назив понуђача, адресу, те-
лефон и име контакт особе. Понуда се подноси лично или путем поште.

Рок за подношење понуда је 31 дан од дана објаве овог јавног позива 
у «Службеном гласнику РС», до 11 часова . Благовременом ће се сматрати 
све понуде које стигну на адресу наведену у овом јавном позиву до наве-
деног рока. 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће се истог дана када и исти-
че рок за подношење понуда у 1115 часова на адреси: ЕДБ д.о.о. Београд, 
Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, канцела-
рија 223, 11000 Београд. Представници понуђача ће приложити писано 
овлашћење за учествовање на јавном отварању понуда.

Оцењивање и рангирање понуда за обе партије ће обавити комисија 
по критеријуму економски најповољније понуде по предходно испуњеним 
свим условима и минималним техничким карактеристикама дефинисаним 
у конкурсној документацији наручиоца. Елементи критеријума за обе пар-
тије су : цена, рок испоруке, начин и рок плаћања.

Критеријуми су прецизније описани у конкурсној документацији.
Сва додатна обавештења и информације о овом јавном позиву могу 

се добити до пет дана пре истека рока за достављање понуда, сваког рад-
ног дана од 9 до 12 часова на телефон број 064 616 0004, контакт особа: 
Петар Вранешевић. Одговори на писано постављена питања ће бити дос-
тављени директно понуђачу који је поставио питање и свим осталим по-
нуђачима који су преузели конкурсну документацију.

Наручилац задржава право да повуче овај јавни позив. 11324

На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1 тачка 1. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-БЕОГРАД” ДОО 

Оснивач: Јавно предузеће „Електропривреда Србије”

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда у отвореном поступку 

средства за личну заштиту на раду

Предмет јавне набавке број Д-04/11 су средства за личну заштиту на 
раду у обиму садржаном у конкурсној документацији. Предмет јавне на-
бавке обликован је у 3 (три) независне партије и за сваку од њих независно 
ће се вршити вредновање понуда и додељивати уговори. 

– партија 1 – зимска јакна
– партија 2 – зимска капа
– партија 3 – кожне галантеријске рукаце 
Право учешћа у поступку имају сва домаћа и страна правна и фи-

зичка лица која испуњавају услове у складу са чл. 44., 45. и 48. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 116/08) . Уз 
понуду и доказе из члана 45. и 48. Закона о јавним набавкама , понуђач је 
у обавези да достави и друга документа и обрасце садржане у конкурсној 
документацији. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити непосредан увид и преузи-
мање конкурсне документације до истека рока за достављање понуда, сва-
ког радног дана од 10 до 12 часова, на адреси: ЕДБ д.о.о. Београд, Сектор 
набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, канцеларија 226, 
11000 Београд.

За преузимање конкурсне документације, представник понуђача 
подноси овлашћење за преузимање документације и прилаже доказ о уп-
лати неповратног износа за откуп конкурсне документације у висини од 
1.500,00 динара на текући рачун наручиоца код BANCA INTESA - Београд 
број 160-705-95 са позивом на број 97 55-390-8300-411 са назнаком “За от-
куп конкурсне документације бр. Д-04/11”.

На захтев понуђача, конкурсна документација се може доставити по-
нуђачу и поштом. Након пријема писаног захтева на факс бр. 011/ 3405 
- 298 и након достављања доказа о уплати неповратног износа за откуп 
конкурсне документације у износу од 1.500,00 динара, конкурсна докумен-
тација ће бити одмах послата поштом. Наручилац не сноси никакву одго-
ворност у случају нестанка докумената или закаснеле испоруке. 

Понуда се сачињава у складу са јавним позивом и према Упутству 
садржаном у конкурсној документацији. Понуду треба доставити на адре-
су: ЕДБ д.о.о. Београд, Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице 
Милана бб, канцеларија 226, 11000 Београд, у једној затвореној и запечаће-
ној коверти са видљивом назнаком „Не отварати – Понуда за јавну набавку 
бр. Д-04/11”. 

На полеђини коверте обавезно назначити назив понуђача, адресу, те-
лефон и име контакт особе. Понуда се подноси лично или путем поште.

Рок за подношење понуда је 31 дан од дана објаве овог јавног позива 
у „Службеном гласнику РС” , до 9 00 часова . Благовременом ће се сма-
трати све понуде које стигну на адресу наведену у овом јавном позиву до 
наведеног рока. 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће се истог дана када и исти-
че рок за подношење понуда у 915 часова на адреси: ЕДБ д.о.о. Београд, 
Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, канцела-
рија 223, 11000 Београд. Представници понуђача ће приложити писано 
овлашћење за учествовање на јавном отварању понуда.

Оцењивање и рангирање понуда за све партије ће обавити комисија 
по критеријуму економски најповољније понуде по предходно испуњеним 
свим условима и минималним техничким карактеристикама дефинисаним 
у конкурсној документацији наручиоца. Елементи критеријума за партију 
1 су: цена и начин и рок плаћања а за партију 2 и партију 3 су : цена, рок 
испоруке, начин и рок плаћања.

Елементи критеријума су прецизније описани у конкурсној докумен-
тацији.

Сва додатна обавештења и информације о овом јавном позиву могу 
се добити до пет дана пре истека рока за достављање понуда, сваког рад-
ног дана од 9 до 12 часова на телефон број 064 616 0004, контакт особа: 
Петар Вранешевић. Одговори на писано постављена питања ће бити дос-
тављени директно понуђачу који је поставио питање и свим осталим по-
нуђачима који су преузели конкурсну документацију.

Наручилац задржава право да повуче овај јавни позив. 11326

На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1 тачка 1. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 116/08)

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-БЕОГРАД” ДОО 

Оснивач: Јавно предузеће „Електропривреда Србије”

об јављује
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за прикупљање понуда у отвореном поступку 
средства за личну заштиту на раду

Предмет јавне набавке број Д-01/11 су средства за личну заштиту на 
раду у обиму садржаном у конкурсној документацији. Предмет јавне на-
бавке обликован је у 2 (две) независне партије и за сваку од њих независно 
ће се вршити вредновање понуда и додељивати уговори. 

– партија 1 – радне рукавице - тање
– партија 2 – радне рукавице - дебље
Право учешћа у поступку имају сва домаћа и страна правна и фи-

зичка лица која испуњавају услове у складу са чл. 44., 45. и 48. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 116/08) . Уз 
понуду и доказе из члана 45. и 48. Закона о јавним набавкама , понуђач је 
у обавези да достави и друга документа и обрасце садржане у конкурсној 
документацији. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити непосредан увид и преузи-
мање конкурсне документације до истека рока за достављање понуда, сва-
ког радног дана од 10 до 12 часова, на адреси: ЕДБ д.о.о. Београд, Сектор 
набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, канцеларија 226, 
11000 Београд.

За преузимање конкурсне документације, представник понуђача 
подноси овлашћење за преузимање документације и прилаже доказ о уп-
лати неповратног износа за откуп конкурсне документације у висини од 
1.500,00 динара на текући рачун наручиоца код BANCA INTESA - Београд 
број 160-705-95 са позивом на број 97 82-390-8300-111 са назнаком “За от-
куп конкурсне документације бр. Д-01/11”.

На захтев понуђача, конкурсна документација се може доставити по-
нуђачу и поштом. Након пријема писаног захтева на факс бр. 011/ 3405 
- 298 и након достављања доказа о уплати неповратног износа за откуп 
конкурсне документације у износу од 1.500,00 динара, конкурсна докумен-
тација ће бити одмах послата поштом. Наручилац не сноси никакву одго-
ворност у случају нестанка докумената или закаснеле испоруке. 

Понуда се сачињава у складу са јавним позивом и према Упутству 
садржаном у конкурсној документацији. Понуду треба доставити на адре-
су: ЕДБ д.о.о. Београд, Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице 
Милана бб, канцеларија 226, 11000 Београд, у једној затвореној и запечаће-
ној коверти са видљивом назнаком «Не отварати – Понуда за јавну набавку 
бр. Д-01/11». 
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На полеђини коверте обавезно назначити назив понуђача, адресу, те-

лефон и име контакт особе. Понуда се подноси лично или путем поште.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објаве овог јавног пози-

ва у „Службеном гласнику РС”, до 900 часова . Благовременом ће се сма-
трати све понуде које стигну на адресу наведену у овом јавном позиву до 
наведеног рока. 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће се истог дана када и исти-
че рок за подношење понуда у 915 часова на адреси: ЕДБ д.о.о. Београд, 
Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, канцела-
рија 223, 11000 Београд. Представници понуђача ће приложити писано 
овлашћење за учествовање на јавном отварању понуда.

Оцењивање и рангирање понуда за обе партије ће обавити комисија 
по критеријуму економски најповољније понуде по предходно испуњеним 
свим условима и минималним техничким карактеристикама дефинисаним 
у конкурсној документацији наручиоца.Елементи критеријума за обе пар-
тије су : цена, рок испоруке, начин и рок плаћања.

Елементи критеријума су прецизније описани у конкурсној докумен-
тацији.

Сва додатна обавештења и информације о овом јавном позиву могу 
се добити до пет дана пре истека рока за достављање понуда, сваког рад-
ног дана од 9 до 12 часова на телефон број 064 616 0004 контакт особа: 
Петар Вранешевић. Одговори на писано постављена питања ће бити дос-
тављени директно понуђачу који је поставио питање и свим осталим по-
нуђачима који су преузели конкурсну документацију.

 Наручилац задржава право да повуче овај јавни позив. 11329

На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1 тачка 1. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-БЕОГРАД” ДОО 

Оснивач: Јавно предузеће „Електропривреда Србије”

об јављује
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за прикупљање понуда у отвореном поступку 
средства за личну заштиту на раду

Предмет јавне набавке број Д-02/11 су средства за личну заштиту на 
раду у обиму садржаном у конкурсној документацији. Предмет јавне на-
бавке обликован је у 3 (три) независне партије и за сваку од њих независно 
ће се вршити вредновање понуда и додељивати уговори. 

– партија 1 – радне ципеле плитке
– партија 2 – радне ципеле дубоке
– партија 3 – гумене чизме 
Право учешћа у поступку имају сва домаћа и страна правна и фи-

зичка лица која испуњавају услове у складу са чл. 44., 45. и 48. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 116/08) . Уз 
понуду и доказе из члана 45. и 48. Закона о јавним набавкама , понуђач је 
у обавези да достави и друга документа и обрасце садржане у конкурсној 
документацији. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити непосредан увид и преузи-
мање конкурсне документације до истека рока за достављање понуда, сва-
ког радног дана од 10 до 12 часова, на адреси: ЕДБ д.о.о. Београд, Сектор 
набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, канцеларија 226, 
11000 Београд.

За преузимање конкурсне документације, представник понуђача 
подноси овлашћење за преузимање документације и прилаже доказ о уп-
лати неповратног износа за откуп конкурсне документације у висини од 
1.500,00 динара на текући рачун наручиоца код BANCA INTESA - Београд 
број 160-705-95 са позивом на број 97 73-390-8300-211 са назнаком “За от-
куп конкурсне документације бр. Д-02/11”.

На захтев понуђача, конкурсна документација се може доставити по-
нуђачу и поштом. Након пријема писаног захтева на факс бр. 011/ 3405 
- 298 и након достављања доказа о уплати неповратног износа за откуп 
конкурсне документације у износу од 1.500,00 динара, конкурсна докумен-
тација ће бити одмах послата поштом. Наручилац не сноси никакву одго-
ворност у случају нестанка докумената или закаснеле испоруке. 

Понуда се сачињава у складу са јавним позивом и према Упутству садр-
жаном у конкурсној документацији. Понуду треба доставити на адресу: ЕДБ 
д.о.о. Београд, Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице Милана 
бб, канцеларија 226, 11000 Београд, у једној затвореној и запечаћеној коверти 
са видљивом назнаком „Не отварати – Понуда за јавну набавку бр. Д-02/11”. 

На полеђини коверте обавезно назначити назив понуђача, адресу, те-
лефон и име контакт особе. Понуда се подноси лично или путем поште.

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објаве овог јавног по-
зива у „Службеном гласнику РС” , до 11 00 часова . Благовременом ће се 
сматрати све понуде које стигну на адресу наведену у овом јавном позиву 
до наведеног рока. 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће се истог дана када и исти-
че рок за подношење понуда у 1115 часова на адреси: ЕДБ д.о.о. Београд, 
Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, канцела-
рија 223, 11000 Београд. Представници понуђача ће приложити писано 
овлашћење за учествовање на јавном отварању понуда.

Оцењивање и рангирање понуда за све партије ће обавити комисија 
по критеријуму економски најповољније понуде по предходно испуњеним 
свим условима и минималним техничким карактеристикама дефинисаним 
у конкурсној документацији наручиоца. Елементи критеријума за све пар-
тије су : цена, рок испоруке, начин и рок плаћања.

Елементи критеријума су прецизније описани у конкурсној докумен-
тацији.

Сва додатна обавештења и информације о овом јавном позиву могу 
се добити до пет дана пре истека рока за достављање понуда, сваког рад-
ног дана од 9 до 12 часова на телефон број 064 616 0004, контакт особа: 
Петар Вранешевић. Одговори на писано постављена питања ће бити дос-
тављени директно понуђачу који је поставио питање и свим осталим по-
нуђачима који су преузели конкурсну документацију.

Наручилац задржава право да повуче овај јавни позив. 11328

На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-БЕОГРАД‘” ДОО 

Оснивач: Јавно предузеће „Електропривреда Србије”

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда у отвореном поступку 

средства за личну заштиту на раду

Предмет јавне набавке број Д-03/11 су средства за личну заштиту на 
раду у обиму садржаном у конкурсној документацији. Предмет јавне на-
бавке обликован је у 2 (две) независне партије и за сваку од њих независно 
ће се вршити вредновање понуда и додељивати уговори. 

– партија 1 - радна одела и летње капе
– партија 2 - зимске панталоне
Право учешћа у поступку имају сва домаћа и страна правна и фи-

зичка лица која испуњавају услове у складу са чл. 44., 45. и 48. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 116/08) . Уз 
понуду и доказе из члана 45. и 48. Закона о јавним набавкама , понуђач је 
у обавези да достави и друга документа и обрасце садржане у конкурсној 
документацији. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити непосредан увид и преузи-
мање конкурсне документације до истека рока за достављање понуда, сва-
ког радног дана од 10 до 12 часова, на адреси: ЕДБ д.о.о. Београд, Сектор 
набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, канцеларија 226, 
11000 Београд.

За преузимање конкурсне документације, представник понуђача 
подноси овлашћење за преузимање документације и прилаже доказ о уп-
лати неповратног износа за откуп конкурсне документације у висини од 
1.500,00 динара на текући рачун наручиоца код BANCA INTESA - Београд 
број 160-705-95 са позивом на број 97 64-390-8300-311 са назнаком „За от-
куп конкурсне документације бр. Д-03/11”.

На захтев понуђача, конкурсна документација се може доставити по-
нуђачу и поштом. Након пријема писаног захтева на факс бр. 011/ 3405 
- 298 и након достављања доказа о уплати неповратног износа за откуп 
конкурсне документације у износу од 1.500,00 динара, конкурсна докумен-
тација ће бити одмах послата поштом. Наручилац не сноси никакву одго-
ворност у случају нестанка докумената или закаснеле испоруке. 

Понуда се сачињава у складу са јавним позивом и према Упутству 
садржаном у конкурсној документацији. Понуду треба доставити на адре-
су: ЕДБ д.о.о. Београд, Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице 
Милана бб, канцеларија 226, 11000 Београд, у једној затвореној и запечаће-
ној коверти са видљивом назнаком„Не отварати – Понуда за јавну набавку 
бр. Д-03/11”. 

На полеђини коверте обавезно назначити назив понуђача, адресу, те-
лефон и име контакт особе. Понуда се подноси лично или путем поште.

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објаве овог јавног по-
зива у „Службеном гласнику РС” , до 13 00 часова. Благовременом ће се 
сматрати све понуде које стигну на адресу наведену у овом јавном позиву 
до наведеног рока. 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће се истог дана када и исти-
че рок за подношење понуда у 1315 часова на адреси: ЕДБ д.о.о. Београд, 
Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, канцела-
рија 223, 11000 Београд. Представници понуђача ће приложити писано 
овлашћење за учествовање на јавном отварању понуда.
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Оцењивање и рангирање понуда за обе партије ће обавити комисија 

по критеријуму економски најповољније понуде по предходно испуњеним 
свим условима и минималним техничким карактеристикама дефинисаним 
у конкурсној документацији наручиоца. Елементи критеријума за обе пар-
тије су : цена, рок испоруке, начин и рок плаћања.

Критеријуми су прецизније описани у конкурсној документацији.
Сва додатна обавештења и информације о овом јавном позиву могу 

се добити до пет дана пре истека рока за достављање понуда, сваког рад-
ног дана од 9 до 12 часова на телефон број 064 616 0004, контакт особа: 
Петар Вранешевић. Одговори на писано постављена питања ће бити дос-
тављени директно понуђачу који је поставио питање и свим осталим по-
нуђачима који су преузели конкурсну документацију.

Наручилац задржава право да повуче овај јавни позив.
 11327

На осно ву чла на 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС” број 116/2008) и од лу ке ди рек то ра огран ка пред у зе ћа

ПД „ЕЛЕК ТРО СР БИ ЈА” Д.О.О. КРА ЉЕ ВО 
ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА ША БАЦ 

15000 Ша бац, По цер ска 86

огла  ша  ва

ЈАВ НИ ПО ЗИВ  
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку јав не на бав ке ко вер ти, 

за по тре бе Огран ка Елек тро ди стри бу ци ја Ша бац 
(ЈН број 30/11)

Пред мет јав не на бав ке је на бав ка ко вер ти, за по тре бе Огран ка Елек-
тро ди стри бу ци ја Ша бац. 

Kритеријум за из бор нај по вољ ни је по ну де је нај ни жа по ну ђе на це на.
Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сва за ин те ре со ва на прав на и фи зич-

ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма.
По ну ђа чи су ду жни да, уз по ну ду, под не су до ка зе о ис пу ње но сти 

усло ва из чла на 45. За ко на о јав ним на бав ка ма и дру га до ку мен та и обра-
сце са др жа не у кон курс ној до ку мен та ци ји. По ну ђач мо же до ста ви ти на ру-
чи о цу и фо то ко пи је до ку ме на та, уз оба ве зу да до ста ви ори ги на ле или ове-
ре не фо то ко пи је, уко ли ко ње го ва по ну да бу де иза бра на као нај по вољ ни ја.

Кон курс на до ку мен та ци ја мо же се пре у зе ти лич но или пре ко по ште, 
по прет ход но под не том пи сме ном зах те ву за до ста ву кон курс не до ку мен-
та ци је, сва ког рад ног да на, од 7,00 до 14,00 ча со ва, у про сто ри ја ма управ-
не згра де на ру чи о ца, у Шап цу, По цер ска 86, кан це ла ри ја бр. 4. Зах тев се 
мо же под не ти и фак сом на број 015/7-346-115. Уз зах тев за до ста ву кон-
курс не до ку мен та ци је, по ну ђач је ду жан да под не се и до каз о из вр ше ној 
упла ти из но са од 590,00 ди на ра, не по врат но, на те ку ћи ра чун на ру чи о ца 
160-775-79 код „Бан ка Ин те са” Ша бац, свр ха упла те: „На кна да за кон курс-
ну до ку мен та ци ју ЈН број 30/11”. Уко ли ко по ну ђач пре у зи ма кон курс ну 
до ку мен та ци ју лич но, пред став ник по ну ђа ча је ду жан да под не се и овла-
шће ње за пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је. Увид у кон курс ну до ку-
мен та ци ју, за ин те ре со ва на ли ца мо гу из вр ши ти на го ре на ве де ној адре си 
и у на ве де но вре ме, без на кна де. Уз кон курс ну до ку мен та ци ју ће се до ста-
вља ти и узо рак ко вер ти ко је су пред мет ове јав не на бав ке.

Рок за под но ше ње по ну да је 30. да на од об ја вљи ва ња јав ног по зи ва 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. Бла го вре ме ним по ну да ма ће се сма тра ти све 
по ну де ко је стиг ну на адре су на ру чи о ца нај ка сни је до 12,00 ча со ва по след-
њег да на на ве де ног ро ка, без об зи ра ка ко су по сла те. Уко ли ко је по след њи 
дан ро ка не рад ни дан, рок ис ти че пр вог на ред ног рад ног да на.

Не бла го вре ме но до ста вље на по ну да се не ће раз ма тра ти и на ру чи лац 
ће је по окон ча њу по ступ ка отва ра ња по ну да, вра ти ти нео тво ре ну по ну ђа-
чу, са на зна ком да је под не та не бла го вре ме но. 

По ну да се са чи ња ва пре ма упут ству из кон курс не до ку мен та ци је и 
под но си ис кљу чи во на пре у зе том обра сцу из кон курс не до ку мен та ци је, 
лич но или по штом и са свим по треб ним при ло зи ма у на зна че ном ро ку, у 
за тво ре ном ко вер ту на адре су на ру чи о ца: ПД „Елек тро ср би ја”д.о.о. Кра-
ље во, Елек тро ди стри бу ци ја Ша бац, По цер ска 86, 15000 Ша бац, са на зна-
ком: „Не отва ра ти – по ну да за јав ну на бав ку број 30/11”. На по ле ђи ни ко-
вер те мо ра би ти на ве ден на зив, адре са и број те ле фо на по ну ђа ча.

Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће над ле жна ко ми си ја у се ди шту на ру-
чи о ца у Шап цу, По цер ска 86, 30. дан од об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу-
жбе ном гла сни ку РС”, од но сно истог да на по ис те ку ро ка за под но ше ње 
по ну да, са по чет ком у 12,15 ча со ва.

Отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти пред став ни ци по ну ђа ча ко ји 
су ду жни да ко ми си ји пре да ју овла шће ње за за сту па ње по ну ђа ча, са на зна-
ком бро ја овла шће ња, не по сред но пред по че так отва ра ња по ну да.

Од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де, на ру чи лац ће до не ти у ро ку 
од 15 да на од отва ра ња по ну да, о че му ће оба ве сти ти све по ну ђа че у ро ку 
од 3 да на од до но ше ња од лу ке.

Све до дат не ин фор ма ци је у ве зи са овим јав ним по зи вом мо гу се 
до би ти сва ког рад ног да на од 7,00 до 15,00 ча со ва. Осо бе за кон такт су: 
Про тић Дра го љуб, те ле фон 015 361-556, 064/8-333-772, Бла го је вић Ива на, 
те ле фон 015 361-540, 064/8-306-349. 11199

На осно ву чла на 72. став 1. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”. број 116/2008) 

ПД „ЕЛЕК ТРО СР БИ ЈА” Д.О.О КРА ЉЕ ВО 
ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА ЧА ЧАК

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за под но ше ње по ну да у отво ре ном по ступ ку набавке 

до ба ра – мо тор ни бен зин, ди зел го ри во и ТНГ за по тре бе 
Огран ка Ча чак Ча чак бр. 373/2011 у скла ду 

са кон курс ном до ку мен та ци јом 

Под но ше ње по ну де
Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја ис-

пу ња ва ју оба ве зне усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма. Ис пу-
ње ност усло ва до ка зу је се до ку мен ти ма сход но чла ну 45. За ко на о јав ним 
на бав ка ма.

По ну да мо ра у це ли ни би ти са чи ње на у скла ду са кон курс ном до ку-
мен та ци јом и јав ним по зи вом на ру чи о ца. По ну де мо ра ју би ти до ста вље не 
лич но или пре по ру че ном по шиљ ком у за тво ре ном ко вер ту на адре су на-
ру чи о ца: ПД „Елек тро ср би ја” д.о.о. Кра ље во, Елек тро ди стри бу ци ја Ча чак, 
Кре нов про лаз б.б., 32000 Ча чак, са на зна ком: „Не отва ра ти – по ну да за 
јав ну на бав ку 333/2011”. На по ле ђи ни ко вер та мо ра би ти пун на зив, адре-
са и те ле фон по ну ђа ча, као и име ли ца за кон такт име но ва ног од стра не 
по ну ђа ча.

По ну да је об ли ко ва на по пар ти ја ма:
1. мо тор ни бен зин, ди зел го ри во и ТНГ за по тре бе ЕД Ча чак
2. мо тор ни бен зин, ди зел го ри во и ТНГ за по тре бе По го на Г. Ми ла-

но вац
3. мо тор ни бен зин, ди зел го ри во и ТНГ за по тре бе По го на Ива њи ца
Еле мен ти кри те ри ју ма оце њи ва ња је нај ни жа по ну ђе на це на.
Рок за до ста вља ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу-

жбе ном гла сни ку РС” до 10,00 ча со ва. Уко ли ко по след њи дан за под но-
ше ње по ну да па да у не рад ни дан, сма тра ће се бла го вре ме ном по ну да при-
мље на код на ру чи о ца пр вог на ред ног рад ног да на до 10,00 ча со ва.

Не бла го вре ме не по ну де се не ће раз ма тра ти. По ну де ко је ни су у скла-
ду са кон курс ном до ку мен та ци јом сма тра ће се не ис прав ним. По ну де са ва-
ри јан та ма ни су до зво ље не. 

Бла го вре ме ним ће се сма тра ти са мо по ну де ко је су до на ве де ног ро-
ка при спе ле на ру чи о цу, без об зи ра на ко ји су на чин по сла те. Све не бла го-
вре ме не по ну де ће нео тво ре не би ти вра ће не по ну ђа чи ма са на зна ком да су 
под не те не бла го вре ме но.

Отва ра ње по ну да
По ну де ће би ти отво ре не јав но по след њег да на ис те ка ро ка за до ста-

вља ње по ну да у 11,00 ча со ва, на адре си на ру чи о ца. Уко ли ко је по след њи 
дан ро ка не рад ни, по ну де ће би ти отво ре не пр вог на ред ног рад ног да на у 
11,00 ча со ва.

Пред став ник по ну ђа ча, ко ји ће при су ство ва ти јав ном отва ра њу мо ра 
пре да ти ко ми си ји за јав не на бав ке пи сме но овла шће ње по ну ђа ча за уче-
шће у по ступ ку отва ра ња по ну да. 

Овла шће ње мо ра да са др жи: име и пре зи ме овла шће ног пред став-
ни ка, број лич не кар те, пот пис и пе чат овла шће ног ли ца (и у слу ча ју ка да 
је овла шће ни пред став ник вла сник фир ме). Без ова квог овла шће ња, пред-
став ник има пра во са мо на при су ство, без пра ва ста вља ња при мед би на 
ток отва ра ња и пот пи са за пи сни ка.

Оба ве ште ње о из бо ру
На ру чи лац ће нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на отва ра ња по ну да 

до не ти од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де, о че му ће сви по ну ђа чи ко ји 
су до ста ви ли по ну де би ти пи сме но оба ве ште ни. Ово оба ве ште ње оба ве-
зу је иза бра ног по ну ђа ча да при сту пи уго ва ра њу по сла на пр ви по зив на-
ру чи о ца.

Под но си лац при ја ве ће за тро шко ве умно жа вав ња и до ста вља ње 
кон курс не до ку мен та ци је упла ти ти из нос од 590,00 ди на ра на те ку ћи ра-
чун на ру чи о ца 155-2519-19 са на зна ком «за кон курс ну до ку мен та ци ју ЈН 
373/2011”.

До каз о упла ти и основ не по дат ке фир ме по сла ти на фах 032/342-192
Осо бе за кон такт: Са ња Да мља но вић 065/8333-950 и Бо бан По лу га 

065/8333-951.
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На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, број 116/08), и члана 3. Правилника о обавезним елементима кон-
курсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник 
РС”,број 50/09)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  

„ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА” ДОО ОБРЕНОВАЦ 
Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 Обреновац 

Огранак ТЕ „Морава” Свилајнац 
35210 Свилајнац, Кнеза Милоша број 89 

оглашава
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за подношење понуда у отвореном поступку за набавку добара 
набавка сепаратора турбинског уља 

у оквиру инвестиција ТЕ „Морава” за 2011. годину 
ЈН број 32/11 - 10921

1. Подаци о наручиоцу: Привредно друштво „Термоелектране 
Никола Тесла” д.о.о. Обреновац, Богољуба Урошевића Црног број 44, 
11500 Обреновац, Огранак ТЕ „Морава” Свилајнац, кнеза Милоша број 
89, 35210 Свилајнац

– текући рачун: 205-13550-81,
– матични број: 7802161,
– пиб 101217456,
– шифра делатности: 3511,
– телефон: 035/312-191,
– телефакс: 035/312-191,
– е-mail: komercijala@temorava.com.
2. Предмет набавке: сепаратор турбинског уља (стабилни уређај).
Детаљна спецификација дата је у конкурсној документацији.
3. Услови за учествовање: сва физичка и правна лица која испуњавају 

обавезне услове из члана 44. и 45. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, број 116/08), и остале услове примерене конкретној ЈН које је 
дефинисао наручилац у конкурсној документацији. 

4. Критеријум за избор понуде је економски најповољнија понуда са 
следећим елементима:

- цена
- рок плаћања.
Релативни значај критеријума описан је у конкурсној документацији.
5. Време и место увида и преузимање конкурсне документације за-

интересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију 
сваког радног дана у времену од 11 до 13 сати у просторијама ПД „ТЕНТ” 
д.о.о Обреновац, Огранак ТЕ „Морава” Свилајнац, Комерцијално оделење, 
адреса: Кнеза Милоша број 89, 35210 Свилајнац.

На име трошкова умножавања и достављања конкурсне докумен-
тације заинтересовани домаћи понуђачи уплатиће неповратни износ од 
2.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом на текући рачун ПД „ТЕ Никола 
Тесла” Обреновац - Огранак „Морава” Свилајнац број 205-17597-65 код 
Комерцијалне банке Свилајнац.

Заинтересовани понуђачи уз претходну најаву преузмају конкурсну 
документацију лично, поштом или у електронском формату (на CD-u) уз 
овлашћење за преузимање исте, приложен доказ о уплати и идентифика-
циони лист понуђача.

Заинтересовани инострани понуђачи уплатиће неповратни износ од 
20 евра на девизни рачун ПД „ТЕНТ” д.о.о Обреновац број 00-701-0030460.9 
код Комерцијалне банке Београд: IBAN: RS 35 2050 0070 100 3046 0987 
(SWIFT code: KOBBRSBG) 

6. Обавезна садржина понуде утврђена је у конкурсној документа-
цији.

7. Рок и начин за достављање понуда: понуде се подносе у писаној 
форми у затвореној и печатом овереној коверти / омоту непосредно или 
поштом на адресу из тачке 1. у року од 30 дана од објављивања Јавног 
позива у „Службеном гласнику РС” до 11 часова, са назнаком: „понуда за 
ЈН бр. 32/11 – набавка сепаратора турбинског уља, не отварати, уручити 
г-дину Мирославу Илићу, комерцијално оделење ТЕМ-а”. Понуду послати 
у једном писаном примерку.

8. У случајевима предвиђеним чланом 32. Закона о јавним набавкама 
наручилац ће продужити рок за достављање понуда.

9. Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног 
празника, као последњи дан наведеног рока ће сматрати први следећи рад-
ни дан. Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и не-
отворене ће бити враћене понуђачу. Благовременост се цени према дану и 
сату приспећа у архиву наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

Јавно отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока 
за подношење у 12 часова у просторијама радне сале управне зграде ТЕ 
„Морава” Свилајнац. 

10. Представници понуђача на отварању морају приложити пуно-
моћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у 
року од три дана бити достављен свим понуђачима.

11. Оквирни датум доношења одлуке о додели уговора је 30 дана од 
дана отварања понуда.

12. Особа за контакт је Мирослав Илић, тел: 035/312-191. 11483

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, број 116/08), и члана 3. Правилника о обавезним елементима кон-
курсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник 
РС”,број 50/09)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  

„ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА” ДОО ОБРЕНОВАЦ 
Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 Обреновац 

Огранак ТЕ „Морава” Свилајнац 
Кнеза Милоша број 89, 35210 Свилајнац

оглашава
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за подношење понуда у отвореном поступку за набавку добара 
израда и испорука радних кола млина N.90.60 

у оквиру инвестиција ТЕ „Морава” за 2011. годину 
ЈН број 36/11 - 10925

1. Подаци о наручиоцу: Привредно друштво „Термоелектране 
Никола Тесла” д.о.о. Обреновац, Богољуба Урошевића Црног број 44, 
11500 Обреновац, Огранак ТЕ „Морава” Свилајнац, кнеза Милоша број 
89, 35210 Свилајнац

– текући рачун: 205-13550-81,
– матични број: 7802161,
– пиб 101217456,
– шифра делатности: 3511,
– телефон: 035/312-191,
– телефакс: 035/312-191,
– е-mail: komercijala@temorava.com.
2. Предмет набавке радно коло вентилаторског млина тип N 90.60 2 

ком.
Детаљна спецификација дата је у конкурсној документацији.
3. Услови за учествовање сва физичка и правна лица која испуњавају 

обавезне услове из члана 44. и 45. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, број 116/08), и остале услове примерене конкретној ЈН које је 
дефинисао наручилац у конкурсној документацији. 

4. Критеријум за избор понуде је економски најповољнија понуда са 
следећим елементима:

- цена,
- рок плаћања.
Релативни значај критеријума описан је у конкурсној документацији.
5. Време и место увида и преузимање конкурсне документације: за-

интересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију 
сваког радног дана у времену од 11 до 13 сати у просторијама ПД „ТЕНТ” 
д.о.о Обреновац, Огранак ТЕ „Морава” Свилајнац, Комерцијално оделење, 
адреса: Кнеза Милоша број 89, 35210 Свилајнац.

На име трошкова умножавања и достављања конкурсне докумен-
тације заинтересовани домаћи понуђачи уплатиће неповратни износ од 
2.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом на текући рачун ПД „ТЕ Никола 
Тесла” Обреновац - Огранак „Морава” Свилајнац број 205-17597-65 код 
Комерцијалне банке Свилајнац.

Заинтересовани понуђачи уз претходну најаву преузмају конкурсну 
документацију лично, поштом или у електронском формату (на CD-u) уз 
овлашћење за преузимање исте, приложен доказ о уплати и идентифика-
циони лист понуђача.

Заинтересовани инострани понуђачи уплатиће неповратни износ од 
20 евра на девизни рачун ПД „ТЕНТ” д.о.о Обреновац број 00-701-0030460.9 
код Комерцијалне банке Београд: IBAN: RS 35 2050 0070 100 3046 0987 
(SWIFT code: KOBBRSBG) 

6. Обавезна садржина понуде утврђена је у конкурсној документа-
цији.

7. Рок и начин за достављање понуда: понуде се подносе у писаној 
форми у затвореној и печатом овереној коверти / омоту непосредно или 
поштом на адресу из тачке 1 у року од 30 дана од објављивања Јавног по-
зива у „Службеном гласнику РС” до 11: часова, са назнаком: „понуда за 
ЈН бр. 36/11 – израда и испорука радних кола млина N.90.60, не отварати, 
уручити г-дину Мирославу Илићу, комерцијално оделење ТЕМ-а”. Понуду 
послати у једном писаном примерку.

8. У случајевима предвиђеним чланом 32. Закона о јавним набавкама 
наручилац ће продужити рок за достављање понуда.

9. Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног 
празника, као последњи дан наведеног рока ће сматрати први следећи рад-
ни дан. Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и не-
отворене ће бити враћене понуђачу. Благовременост се цени према дану и 
сату приспећа у архиву наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

Јавно отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за 
подношење у 12:00 часова у просторијама радне сале управне зграде ТЕ 
„Морава” Свилајнац. 

10. Представници понуђача на отварању морају приложити пуно-
моћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у 
року од три дана бити достављен свим понуђачима.

11. Оквирни датум доношења одлуке о додели уговора је 30 дана од 
дана отварања понуда.

12. Особа за контакт је Мирослав Илић, тел: 035/312-191. 11483
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На осно ву чл. 69, 70. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на-

бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ЈП „ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ” БЕ О ГРАД 
ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО  

„ТЕР МО Е ЛЕК ТРА НЕ И КО ПО ВИ КО СТО ЛАЦ” ДОО 
12208 Ко сто лац, Ни ко ле Те сле 5-7

об  ј а  вљу  ј е
ЈАВ НИ ПО ЗИВ 

за под но ше ње по ну да у отво ре ном по ступ ку 
 јав на на бав ка број 215/2011

1. Пред мет на бав ке: при бор за та бле и ин ста ла ци је и оси гу ра чи.
2. Усло ви за уче шће у по ступ ку: пра во уче шћа у по ступ ку има по-

ну ђач ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма као 
и усло ве од ре ђе не кон курс ном до ку мен та ци јом. Ис пу ње ност зах те ва них 
усло ва по ну ђач до ка зу је на на чин пред ви ђен чла ном 45. За ко на о јав ним 
на бав ка ма и кон курс ном до ку мен та ци јом. 

3. Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по вољ-
ни ја по ну да са сле де ћим еле мен ти ма кри те ри ју ма: 

– по ну ђе на це на 95 пон де ра
– на чин и усло ви пла ћа ња 5 пон де ра
Еле мен ти кри те ри ју ма су опи са ни и вред но ва ни у кон курс ној до ку-

мен та ци ји, уз на во ђе ње ме то до ло ги је за до де лу пон де ра за сва ки еле мент 
кри те ри ју ма. 

4. Вре ме и ме сто уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју: за ин те ре со ва на 
ли ца мо гу из вр ши ти увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је сва ког 
рад ног да на од 8,00 до 14,00 ча со ва, по чев од да на об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до ис те ка ро ка за при јем по ну да, у про сто-
ри ја ма ПД „ТЕ-КО Ко сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, са ла број 1. 
За ин те ре со ва ним ли ци ма кон курс на до ку мен та ци ја мо же би ти до ста вље на 
по штом, те ле фак сом или елек трон ском по штом, у ро ку од два да на од да на 
при је ма зах те ва за ин те ре со ва ног ли ца и свих по да та ка по треб них за до ста-
ву кон курс не до ку мен та ци је. Пре у зи ма ње или до ста ву кон курс не до ку мен-
та ци је мо гу ће је из вр ши ти уз до ста вља ње до ка за о упла ти 1.000,00 ди на ра 
(са ПДВ-ом) на ра чун број 105-5220666-39 (АИК Бан ка).

5. Вре ме и ме сто под но ше ња по ну де: по ну де се под но се не по сред но 
или пу тем по ште у ро ку од 30 да на, ра чу на ју ћи од да на об ја вљи ва ња овог 
јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 10,00 ча со ва. Бла го вре ме-
ним ће се сма тра ти све по ну де при мље не од стра не на ру чи о ца у ро ку од ре-
ђе ном за под но ше ње по ну да. Уко ли ко је по след њи дан ро ка не рад ни дан, 
рок за под но ше ње по ну да ис ти че пр вог на ред ног рад ног да на у 10,00 ча со-
ва. По ну де се под но се у за тво ре ној ко вер ти, на адре су: ПД „Тер мо е лек тра-
не и ко по ви Ко сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, 12208 Ко сто лац, 
Ни ко ле Те сле 5–7, са на зна ком: „По ну да за јав ну на бав ку број 215/2011 
– ко ми сиј ски отво ри ти”. 

6. Вре ме и ме сто отва ра ња по ну да: јав но отва ра ње по ну да би ће оба-
вље но по след њег да на ис те ка ро ка за при јем по ну да а тач но вре ме отва-
ра ња по ну да би ће на ве де но у кон курс ној до ку мен та ци ји ко ју ће по ну ђа чи 
пре у зе ти, на адре си из тач ке 5. овог јав ног по зи ва. Пред став ни ци по ну ђа ча 
ко ји же ле да при су ству ју јав ном отва ра њу по ну да, ду жни су да пре по чет ка 
отва ра ња по ну да под не су ко ми си ји од го ва ра ју ће пу но моћ је. 

7. Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де – 30 да на 
од да на отва ра ња по ну да. На ве де на од лу ка би ће до ста вље на свим по ну ђа-
чи ма у ро ку од три да на од да на ње ног до но ше ња.

8. Осо ба за кон такт по овом јав ном по зи ву је Бо јан Цве јић, те ле фон 
012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs 11504

На осно ву чла на 69, члана 70. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о 
јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС” број 116/08) 

ЈП „ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ” БЕ О ГРАД 
ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО  

„ТЕР МО Е ЛЕК ТРА НЕ И КО ПО ВИ КО СТО ЛАЦ” ДОО 
12208 Ко сто лац, Ни ко ле Те сле 5–7

об  ј а  вљу  ј е
ЈАВ НИ ПО ЗИВ 

за под но ше ње по ну да у отво ре ном по ступ ку 
јав на на бав ка број 166/2011

1. Пред мет на бав ке: из ра да и уград ња лев ко ва ка на ла за ва здух и 
дим не га со ве, са из ра дом про јек та ре кон струк ци је ва тро стал ног и тер мо и-
зо ла ци о ног ози да и уград ња истог на бло ку А2 ОД 210MW.

2. Усло ви за уче шће у по ступ ку: пра во уче шћа у по ступ ку има по-
ну ђач ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма као 
и усло ве од ре ђе не кон курс ном до ку мен та ци јом. Ис пу ње ност зах те ва них 
усло ва по ну ђач до ка зу је на на чин пред ви ђен чла ном 45. За ко на о јав ним 
на бав ка ма и кон курс ном до ку мен та ци јом. 

3. Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по вољ-
ни ја по ну да са сле де ћим еле мен ти ма кри те ри ју ма: 

– по ну ђе на це на 95 пон де ра
– на чин и усло ви пла ћа ња 5 пон де ра
Еле мен ти кри те ри ју ма су опи са ни и вред но ва ни у кон курс ној до ку-

мен та ци ји, уз на во ђе ње ме то до ло ги је за до де лу пон де ра за сва ки еле мент 
кри те ри ју ма. 

4. Вре ме и ме сто уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју: за ин те ре со ва на 
ли ца мо гу из вр ши ти увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је сва ког 
рад ног да на од 8,00 до 14,00 ча со ва, по чев од да на об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до ис те ка ро ка за при јем по ну да, у про сто-
ри ја ма ПД „ТЕ-КО Ко сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, са ла број 1. 
За ин те ре со ва ним ли ци ма кон курс на до ку мен та ци ја мо же би ти до ста вље на 
по штом, те ле фак сом или елек трон ском по штом, у ро ку од два да на од да на 
при је ма зах те ва за ин те ре со ва ног ли ца и свих по да та ка по треб них за до ста-
ву кон курс не до ку мен та ци је. Пре у зи ма ње или до ста ву кон курс не до ку мен-
та ци је мо гу ће је из вр ши ти уз до ста вља ње до ка за о упла ти 1.000,00 ди на ра 
(са ПДВ-ом) на ра чун број 105-5220666-39 (АИК Бан ка).

5. Вре ме и ме сто под но ше ња по ну де: по ну де се под но се не по сред но 
или пу тем по ште у ро ку од 30 да на, ра чу на ју ћи од да на об ја вљи ва ња овог 
јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 10,00 ча со ва. Бла го вре ме-
ним ће се сма тра ти све по ну де при мље не од стра не на ру чи о ца у ро ку од ре-
ђе ном за под но ше ње по ну да. Уко ли ко је по след њи дан ро ка не рад ни дан, 
рок за под но ше ње по ну да ис ти че пр вог на ред ног рад ног да на у 10,00 ча со-
ва. По ну де се под но се у за тво ре ној ко вер ти, на адре су: ПД „Тер мо е лек тра-
не и ко по ви Ко сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, 12208 Ко сто лац, 
Ни ко ле Те сле 5–7, са на зна ком: „По ну да за јав ну на бав ку број 166/2011 
– ко ми сиј ски отво ри ти”. 

6. Вре ме и ме сто отва ра ња по ну да: јав но отва ра ње по ну да би ће оба-
вље но по след њег да на ис те ка ро ка за при јем по ну да а тач но вре ме отва-
ра ња по ну да би ће на ве де но у кон курс ној до ку мен та ци ји ко ју ће по ну ђа чи 
пре у зе ти, на адре си из тач ке 5. овог јав ног по зи ва. Пред став ни ци по ну ђа ча 
ко ји же ле да при су ству ју јав ном отва ра њу по ну да, ду жни су да пре по чет ка 
отва ра ња по ну да под не су ко ми си ји од го ва ра ју ће пу но моћ је. 

7. Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де – 30 да на 
од да на отва ра ња по ну да. На ве де на од лу ка би ће до ста вље на свим по ну ђа-
чи ма у ро ку од три да на од да на ње ног до но ше ња.

8. Осо ба за кон такт по овом јав ном по зи ву је Бо јан Цве јић, те ле фон 
012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs
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На осно ву чл. 69, 70. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ЈП „ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ” БЕ О ГРАД 
ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО  

„ТЕР МО Е ЛЕК ТРА НЕ И КО ПО ВИ КО СТО ЛАЦ” ДОО 
12208 Ко сто лац, Ни ко ле Те сле 5-7

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за под но ше ње по ну да у отво ре ном по ступ ку 

јав на на бав ка број 138/2011

1. Пред мет на бав ке: кан це ла риј ски ма те ри јал.
2. Усло ви за уче шће у по ступ ку: пра во уче шћа у по ступ ку има по-

ну ђач ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма као 
и усло ве од ре ђе не кон курс ном до ку мен та ци јом. Ис пу ње ност зах те ва них 
усло ва по ну ђач до ка зу је на на чин пред ви ђен чла ном 45. За ко на о јав ним 
на бав ка ма и кон курс ном до ку мен та ци јом. 

3. Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је нај ни же по ну ђе на це на. 
4. Вре ме и ме сто уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју: за ин те ре со ва на 

ли ца мо гу из вр ши ти увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је сва ког 
рад ног да на од 8,00 до 14,00 ча со ва, по чев од да на об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до ис те ка ро ка за при јем по ну да, у про сто-
ри ја ма ПД „ТЕ-КО Ко сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, са ла број 1. 
За ин те ре со ва ним ли ци ма кон курс на до ку мен та ци ја мо же би ти до ста вље на 
по штом, те ле фак сом или елек трон ском по штом, у ро ку од два да на од да на 
при је ма зах те ва за ин те ре со ва ног ли ца и свих по да та ка по треб них за до ста-
ву кон курс не до ку мен та ци је. Пре у зи ма ње или до ста ву кон курс не до ку мен-
та ци је мо гу ће је из вр ши ти уз до ста вља ње до ка за о упла ти 1.000,00 ди на ра 
(са ПДВ-ом) на ра чун број 105-5220666-39 (АИК Бан ка).

5. Вре ме и ме сто под но ше ња по ну де: по ну де се под но се не по сред но 
или пу тем по ште у ро ку од 30 да на, ра чу на ју ћи од да на об ја вљи ва ња овог 
јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 10,00 ча со ва. Бла го вре ме-
ним ће се сма тра ти све по ну де при мље не од стра не на ру чи о ца у ро ку од ре-
ђе ном за под но ше ње по ну да. Уко ли ко је по след њи дан ро ка не рад ни дан, 
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рок за под но ше ње по ну да ис ти че пр вог на ред ног рад ног да на у 10,00 ча со-
ва. По ну де се под но се у за тво ре ној ко вер ти, на адре су: ПД „Тер мо е лек тра-
не и ко по ви Ко сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, 12208 Ко сто лац, 
Ни ко ле Те сле 5–7, са на зна ком: „По ну да за јав ну на бав ку број 138/2011 
– ко ми сиј ски отво ри ти”. 

6. Вре ме и ме сто отва ра ња по ну да: јав но отва ра ње по ну да би ће оба-
вље но по след њег да на ис те ка ро ка за при јем по ну да а тач но вре ме отва-
ра ња по ну да би ће на ве де но у кон курс ној до ку мен та ци ји ко ју ће по ну ђа чи 
пре у зе ти, на адре си из тач ке 5. овог јав ног по зи ва. Пред став ни ци по ну ђа ча 
ко ји же ле да при су ству ју јав ном отва ра њу по ну да, ду жни су да пре по чет ка 
отва ра ња по ну да под не су ко ми си ји од го ва ра ју ће пу но моћ је. 

7. Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де – 30 да на 
од да на отва ра ња по ну да. На ве де на од лу ка би ће до ста вље на свим по ну ђа-
чи ма у ро ку од три да на од да на ње ног до но ше ња.

8. Осо ба за кон такт по овом јав ном по зи ву је Бо јан Цве јић, те ле фон 
012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs
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На осно ву чл. 69, 70. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ЈП „ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ” БЕ О ГРАД 
ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО  

„ТЕР МО Е ЛЕК ТРА НЕ И КО ПО ВИ КО СТО ЛАЦ” ДОО 
12208 Ко сто лац, Ни ко ле Те сле 5–7

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за под но ше ње по ну да у отво ре ном по ступ ку 

 јав на на бав ка број 187/2011

1. Пред мет на бав ке: из ра да де ло ва за ла нац ве дри ца. 
2. Усло ви за уче шће у по ступ ку: пра во уче шћа у по ступ ку има по-

ну ђач ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма као 
и усло ве од ре ђе не кон курс ном до ку мен та ци јом. Ис пу ње ност зах те ва них 
усло ва по ну ђач до ка зу је на на чин пред ви ђен чла ном 45. За ко на о јав ним 
на бав ка ма и кон курс ном до ку мен та ци јом. 

3. Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по вољ-
ни ја по ну да са сле де ћим еле мен ти ма кри те ри ју ма: 

– по ну ђе на це на 95 пон де ра
– на чин и усло ви пла ћа ња 5 пон де ра
Еле мен ти кри те ри ју ма су опи са ни и вред но ва ни у кон курс ној до ку-

мен та ци ји, уз на во ђе ње ме то до ло ги је за до де лу пон де ра за сва ки еле мент 
кри те ри ју ма. 

4. Вре ме и ме сто уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју: за ин те ре со ва на 
ли ца мо гу из вр ши ти увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је сва ког 
рад ног да на од 8,00 до 14,00 ча со ва, по чев од да на об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до ис те ка ро ка за при јем по ну да, у про сто-
ри ја ма ПД „ТЕ-КО Ко сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, са ла број 1. 
За ин те ре со ва ним ли ци ма кон курс на до ку мен та ци ја мо же би ти до ста вље на 
по штом, те ле фак сом или елек трон ском по штом, у ро ку од два да на од да на 
при је ма зах те ва за ин те ре со ва ног ли ца и свих по да та ка по треб них за до ста-
ву кон курс не до ку мен та ци је. Пре у зи ма ње или до ста ву кон курс не до ку мен-
та ци је мо гу ће је из вр ши ти уз до ста вља ње до ка за о упла ти 1.000,00 ди на ра 
(са ПДВ-ом) на ра чун број 105-5220666-39 (АИК Бан ка).

5. Вре ме и ме сто под но ше ња по ну де: по ну де се под но се не по сред но 
или пу тем по ште у ро ку од 30 да на, ра чу на ју ћи од да на об ја вљи ва ња овог 
јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 10,00 ча со ва. Бла го вре ме-
ним ће се сма тра ти све по ну де при мље не од стра не на ру чи о ца у ро ку од ре-
ђе ном за под но ше ње по ну да. Уко ли ко је по след њи дан ро ка не рад ни дан, 
рок за под но ше ње по ну да ис ти че пр вог на ред ног рад ног да на у 10,00 ча со-
ва. По ну де се под но се у за тво ре ној ко вер ти, на адре су: ПД „Тер мо е лек тра-
не и ко по ви Ко сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, 12208 Ко сто лац, 
Ни ко ле Те сле 5–7, са на зна ком: „По ну да за јав ну на бав ку број 187/2011 
– ко ми сиј ски отво ри ти”. 

6. Вре ме и ме сто отва ра ња по ну да: јав но отва ра ње по ну да би ће оба-
вље но по след њег да на ис те ка ро ка за при јем по ну да а тач но вре ме отва-
ра ња по ну да би ће на ве де но у кон курс ној до ку мен та ци ји ко ју ће по ну ђа чи 
пре у зе ти, на адре си из тач ке 5. овог јав ног по зи ва. Пред став ни ци по ну ђа ча 
ко ји же ле да при су ству ју јав ном отва ра њу по ну да, ду жни су да пре по чет ка 
отва ра ња по ну да под не су ко ми си ји од го ва ра ју ће пу но моћ је. 

7. Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де – 30 да на 
од да на отва ра ња по ну да. На ве де на од лу ка би ће до ста вље на свим по ну ђа-
чи ма у ро ку од три да на од да на ње ног до но ше ња.

8. Осо ба за кон такт по овом јав ном по зи ву је Бо јан Цве јић, те ле фон 
012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs
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На осно ву чл. 69, 70. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ЈП „ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ” БЕ О ГРАД 
ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО  

„ТЕР МО Е ЛЕК ТРА НЕ И КО ПО ВИ КО СТО ЛАЦ” ДОО 
12208 Ко сто лац, Ни ко ле Те сле 5–7

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за под но ше ње по ну да у отво ре ном по ступ ку 

јав на на бав ка број 184/2011

1. Пред мет на бав ке: обло ге за об ла га ње буб ње ва.
2. Усло ви за уче шће у по ступ ку: пра во уче шћа у по ступ ку има по-

ну ђач ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма као 
и усло ве од ре ђе не кон курс ном до ку мен та ци јом. Ис пу ње ност зах те ва них 
усло ва по ну ђач до ка зу је на на чин пред ви ђен чла ном 45. За ко на о јав ним 
на бав ка ма и кон курс ном до ку мен та ци јом. 

3. Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по вољ-
ни ја по ну да са сле де ћим еле мен ти ма кри те ри ју ма: 

– по ну ђе на це на 95 пон де ра
– на чин и усло ви пла ћа ња 5 пон де ра
Еле мен ти кри те ри ју ма су опи са ни и вред но ва ни у кон курс ној до ку-

мен та ци ји, уз на во ђе ње ме то до ло ги је за до де лу пон де ра за сва ки еле мент 
кри те ри ју ма. 

4. Вре ме и ме сто уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју: за ин те ре со ва на 
ли ца мо гу из вр ши ти увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је сва ког 
рад ног да на од 8,00 до 14,00 ча со ва, по чев од да на об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до ис те ка ро ка за при јем по ну да, у про сто-
ри ја ма ПД „ТЕ-КО Ко сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, са ла број 1. 
За ин те ре со ва ним ли ци ма кон курс на до ку мен та ци ја мо же би ти до ста вље на 
по штом, те ле фак сом или елек трон ском по штом, у ро ку од два да на од да на 
при је ма зах те ва за ин те ре со ва ног ли ца и свих по да та ка по треб них за до ста-
ву кон курс не до ку мен та ци је. Пре у зи ма ње или до ста ву кон курс не до ку мен-
та ци је мо гу ће је из вр ши ти уз до ста вља ње до ка за о упла ти 1.000,00 ди на ра 
(са ПДВ-ом) на ра чун број 105-5220666-39 (АИК Бан ка).

5. Вре ме и ме сто под но ше ња по ну де: по ну де се под но се не по сред но 
или пу тем по ште у ро ку од 30 да на, ра чу на ју ћи од да на об ја вљи ва ња овог 
јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 10,00 ча со ва. Бла го вре ме-
ним ће се сма тра ти све по ну де при мље не од стра не на ру чи о ца у ро ку од ре-
ђе ном за под но ше ње по ну да. Уко ли ко је по след њи дан ро ка не рад ни дан, 
рок за под но ше ње по ну да ис ти че пр вог на ред ног рад ног да на у 10,00 ча со-
ва. По ну де се под но се у за тво ре ној ко вер ти, на адре су: ПД „Тер мо е лек тра-
не и ко по ви Ко сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, 12208 Ко сто лац, 
Ни ко ле Те сле 5–7, са на зна ком: „По ну да за јав ну на бав ку број 184/2011 
– ко ми сиј ски отво ри ти”. 

6. Вре ме и ме сто отва ра ња по ну да: јав но отва ра ње по ну да би ће оба-
вље но по след њег да на ис те ка ро ка за при јем по ну да а тач но вре ме отва-
ра ња по ну да би ће на ве де но у кон курс ној до ку мен та ци ји ко ју ће по ну ђа чи 
пре у зе ти, на адре си из тач ке 5. овог јав ног по зи ва. Пред став ни ци по ну ђа ча 
ко ји же ле да при су ству ју јав ном отва ра њу по ну да, ду жни су да пре по чет ка 
отва ра ња по ну да под не су ко ми си ји од го ва ра ју ће пу но моћ је. 

7. Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де – 30 да на 
од да на отва ра ња по ну да. На ве де на од лу ка би ће до ста вље на свим по ну ђа-
чи ма у ро ку од три да на од да на ње ног до но ше ња.

8. Осо ба за кон такт по овом јав ном по зи ву је Бо јан Цве јић, те ле фон 
012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs 11520

На осно ву чл. 69, 70. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ЈП „ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ” БЕ О ГРАД 
ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО  

„ТЕР МО Е ЛЕК ТРА НЕ И КО ПО ВИ КО СТО ЛАЦ” ДОО 
12208 Ко сто лац, Ни ко ле Те сле 5–7

об  ј а  вљу  ј е 

ЈАВ НИ ПО ЗИВ  
за под но ше ње по ну да у отво ре ном по ступ ку јав на на бав ка  

број 154/2011

1. Пред мет на бав ке: тран спорт не тра ке са плат ном.
2. Усло ви за уче шће у по ступ ку: пра во уче шћа у по ступ ку има по-

ну ђач ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма као 
и усло ве од ре ђе не кон курс ном до ку мен та ци јом. Ис пу ње ност зах те ва них 
усло ва по ну ђач до ка зу је на на чин пред ви ђен чла ном 45. За ко на о јав ним 
на бав ка ма и кон курс ном до ку мен та ци јом. 
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3. Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по вољ-

ни ја по ну да са сле де ћим еле мен ти ма кри те ри ју ма: 
– по ну ђе на це на  95 пон де ра
– на чин и усло ви пла ћа ња 5 пон де ра
Еле мен ти кри те ри ју ма су опи са ни и вред но ва ни у кон курс ној до ку-

мен та ци ји, уз на во ђе ње ме то до ло ги је за до де лу пон де ра за сва ки еле мент 
кри те ри ју ма. 

4. Вре ме и ме сто уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју: за ин те ре со ва-
на ли ца мо гу из вр ши ти увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је сва-
ког рад ног да на од 8,00 до 14,00 ча со ва, по чев од да на об ја вљи ва ња јав-
ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС“ до ис те ка ро ка за при јем по ну да, 
у про сто ри ја ма ПД „ТЕ-КО Ко сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, 
са ла број 1. За ин те ре со ва ним ли ци ма кон курс на до ку мен та ци ја мо же би-
ти до ста вље на по штом, те ле фак сом или елек трон ском по штом, у ро ку од 
два да на од да на при је ма зах те ва за ин те ре со ва ног ли ца и свих по да та ка 
по треб них за до ста ву кон курс не до ку мен та ци је. Пре у зи ма ње или до ста-
ву кон курс не до ку мен та ци је мо гу ће је из вр ши ти уз до ста вља ње до ка за о 
упла ти 1.000,00 ди на ра (са ПДВ-ом) на ра чун број 105-5220666-39 (АИК 
Бан ка).

5. Вре ме и ме сто под но ше ња по ну де: по ну де се под но се не по сред но 
или пу тем по ште у ро ку од 30 да на, ра чу на ју ћи од да на об ја вљи ва ња овог 
јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 10,00 ча со ва. Бла го вре ме-
ним ће се сма тра ти све по ну де при мље не од стра не на ру чи о ца у ро ку од ре-
ђе ном за под но ше ње по ну да. Уко ли ко је по след њи дан ро ка не рад ни дан, 
рок за под но ше ње по ну да ис ти че пр вог на ред ног рад ног да на у 10,00 ча со-
ва. По ну де се под но се у за тво ре ној ко вер ти, на адре су: ПД „Тер мо е лек тра-
не и ко по ви Ко сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, 12208 Ко сто лац, 
Ни ко ле Те сле 5–7, са на зна ком: „По ну да за јав ну на бав ку број 154/2011 
– ко ми сиј ски отво ри ти”. 

6. Вре ме и ме сто отва ра ња по ну да: јав но отва ра ње по ну да би ће оба-
вље но по след њег да на ис те ка ро ка за при јем по ну да а тач но вре ме отва-
ра ња по ну да би ће на ве де но у кон курс ној до ку мен та ци ји ко ју ће по ну ђа чи 
пре у зе ти, на адре си из тач ке 5. овог јав ног по зи ва. Пред став ни ци по ну ђа ча 
ко ји же ле да при су ству ју јав ном отва ра њу по ну да, ду жни су да пре по чет ка 
отва ра ња по ну да под не су ко ми си ји од го ва ра ју ће пу но моћ је. 

7. Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де – 30 да на 
од да на отва ра ња по ну да. На ве де на од лу ка би ће до ста вље на свим по ну ђа-
чи ма у ро ку од три да на од да на ње ног до но ше ња.

8. Осо ба за кон такт по овом јав ном по зи ву је Бо јан Цве јић, те ле фон 
012/538-843, e-mail:  boj an.cvejic@te-ko.rs
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Pursuant to Article 69, 70 and 72, article 1. item 1) of the Law on Public 
Procurement (”The Official Gazette of the RS”, no. 116/08) 

Public enterprise ”Elektroprivreda Srbije” Beograd

BC ”THERMAL POWER PLANTS AND MINES KOSTOLAC” LLC  
KOSTOLAC 

12208 Костолац, Николе Тесле 5–7

announce

PUBLIC CALL  
for submission of bids for the public purchase 154/2011

1. Subject of procurement: conveyor belts with textile plies. 
2. Requirements for participation: The right to participate in the bidding 

have the bidders which meets the requirements of the article 44 of the Law 
on Public Procurement as well as the requirements defined in the tender 
documentation. Proving that they meet the mandatory requirements is provided 
in the Article 45 of the Law on Public Procurement.

3. The criterion for the selection of the favourable bid is the economically 
most favourable bid with the following elements of the criteria: 

– offering price  95 ponders 
– terms of payment  .5 ponders
Elements of the criteria are described and evaluated in the tender 

documentation, with quotation of methodology of awarding points for each 
element of the criteria.

4. Time and place of insight of tender documentation: interested entities may 
have an insight and take over the tender documentation each working day from 
8:00 am to 2:00 pm, starting from the isuing the public call in the ”Official Gazette 
of the Republic of Serbia”, until the expiry of the deadline for reception of the bids, 
at the premises of BC ”Thermal Power Plants and Mines Kostolac”, Commercial 
Operations Sector, room number 1. The interested entities can receive the tender 
documentation via fax or e-mail, within two days since the day of receiving the 
demand from the interested entity and all the data necessary for submission the 
tender documentation. Taking over or submitting the tender documentation is 
possible with the delivery proof of the payment on the amount of 1.000,00 dinars 
(VAT included) to the account number 105-5220666-39 (AIK Bank). 

5. Time and place of submitting bids: The bids are to be submitted 
directly or by post within 30 days from the date of publishing the Public Call 
in the Official Gazette of the RS, until 10:00 am, the timeliness is measured in 
terms of the date and hour of the arrival in the archives of the Ordering Party 
that is determined as deadline for submitting bids. If the deadline expires on 
a day which is not a working day, the specified time of the first subsequent 
working day will be considered as the last day of the stated deadline. The 
address for submitting bids is: BC ”Termoelektrane i kopovi Kostolac”, Sektor 
za komercijalne poslove (Commercial Operations Sector), 12208 Kostolac, 
street Nikole Tesle 5-7, with a note: ”Bid for Public Procurement number 
154/2011 – komisijski otvoriti”. 

6. Time and place for opening of the bids: Public opening of the bids will 
be done on the day of the expiry of the deadline for the submission of the bids 
and the precise time of the opening of the Bids shall be specified in the tender 
documentation that the Bidders shall take over, at the address given in item 5. 
of this public call. Representatives of the bidders who want to be present at the 
public opening must submit their power of attorney for their representation to 
the commission, before the start of the opening.

7. Deadline for the reaching of the decision about selection of the 
favourable bid: is 30 days from the date of the opening of the bids. This decision 
shall be submitted to all the Bidders within three days from the day of reaching 
that decision.

8. The contact person in this public call is Mr. Bojan Cvejic, telephone 
012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs
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На основу чл. 69, 70. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије” број 116/08)

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА 

РУДАРСКИ БАСЕН „КОЛУБАРА”ДОО 
Лазаревац Светог Саве 1 

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда у отвореном поступку 

ЈН број 225/11-606

Предмет набавке је набавка добара – семеринзи.
Јавна набавка предметних добара садржи две партије и то: 
1. НБР семеринзи,
2. Силикон и витон семеринзи.
1. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована домаћа и стра-

на , правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове у складу са чл. 
44. и 45. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 116/08). 
Доказе о испуњености услова према члану 45.закона о јавним набавкама 
понуђач је обавезан да достави уз понуду.

Ако понуђач има седиште у другој држави документација за дока-
зивање услова мора бити преведена на српски језик и оверена од стране 
надлежног органа државе у којој понуђач има седиште или амбасаде те 
државе у Републици Србији.

2. Непосредан увид у конкурсну документацију може се извршити 
радним даном у времену од 8 до 14 часова, у просторијама РБ „Колубара” 
д.о.о., комерцијални сектор, Дише Ђурђевић бб, Вреоци, а иста преузети на 
један од начина прописаних чланом 31. закона о јавним набавкама, уз пре-
зентацију доказа о безповратној уплати износа од 500,00 динара на текући 
рачун РБ „Колубара” д.о.о. број 240-46672101500-94 „Findomestik”банке, 
са позивом на број 225/11-606.

За уплату страних понуђача износ од пет евра увећаних за банкар-
ске трошкове на девизни рачун РБ „Колубара”д.о.о. „Findomestik”А.Д. 
Косовска 10, 11000 Београд број 100-9362054-00 IBAN: RS 
35240007010000511341, SWIFT: FIDMRSBG са позивом на број 225/11-
606. Доказ о уплати, адресу на коју се доставља документација и контакт 
телефон доставити на факс 011/8145-096.

3. Заинтересовани понуђачи могу поднети понуде у року од 30 
дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”, 
до 10 часова,у затвореној коверти, путем поште или лично са назнаком 
„понуда ЈН 225/11-606 –не отварати”, на адресу: РБ „Колубара” д.о.о., 
Комерцијални сектор, Дише Ђурђевића б.б. 11560 Вреоци

Уколико је последњи дан истека рока за подношење понуда нерадан 
дан, рок истиче до 10 часова првог наредног радног дана. 

4. Отварање понуда је јавно и обавиће се комисијски последњег дана 
истека рока за подношење понуда у 10,15 часова у пословним просто-
ријама РБ „Колубара” д.о.о. , Комерцијални сектор, Дише Ђурђевића бб у 
Вреоцима ( I спрат, велика сала). 

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници по-
нуђача, који ће своја овлашћења предати комисији пре почетка отварања 
понуда.
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5. Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета сагласно 

члану 81. Закона о јавним набавкама у оквирном року од 30 дана од дана 
отварања понуда.

6. Критеријум за оцењивање понуда биће економски најповољнија 
понуда.

За оцењивање и рангирање понуда користиће се следећи елементи 
критеријума:

Понуђена цена,
Начин и услови плаћања,
Рок испоруке,
Квалитет.
7. Особе за контакт и информације:
- Јагода Сандић, тел. 011/8145-489 , за економска питања
- Славољуб Благојевић, тел. 011/8120-263, за правна питања
- Милан Јовић, телефон: 011/8121-230 или 011-8123-311, локал 24-43,  

за откуп и преузимање документацијe.
 11538

На осно ву чла на 69, чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. За ко на о 
јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО  
ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ, ПРЕ РА ДУ И ТРАН СПОРТ УГЉА  

РУ ДАР СКИ БА СЕН „КО ЛУ БА РА” ДОО  
11550 Ла за ре вац, Све тог Са ве 1

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку  

ЈН број 290/11-504

1. Пред мет јав не на бав ке су до бра – те ле фон ски ка бло ви (48 по зи ци-
ја ко је су не де љи ве).

2. Пра во уче шћа у по ступ ку јав не на бав ке има ју сва за ин те ре со ва-
на до ма ћа или стра на, прав на или фи зич ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју оба ве-
зне усло ве за уче шће, са гла сно чла ну 44. и о то ме под не су до ка зе, са гла-
сно чла ну 45. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
116/08). До ка зи о ис пу ње но сти усло ва мо гу се до ста ви ти у нео ве ре ној фо-
то ко пи ји уз по ну ду. 

Ако по ну ђач има се ди ште у дру гој др жа ви, до ку мен та ци ја за до ка-
зи ва ње усло ва мо ра би ти пре ве де на на срп ски је зик и ове ре на од стра не 
над ле жног ор га на др жа ве у ко јој по ну ђач има се ди ште или ам ба са де те 
др жа ве у Ре пу бли ци Ср би ји.

3. Не по сре дан увид у кон курс ну до ку мен та ци ју мо же се из вр ши ти 
рад ним да ном од 8,00 до 14,00 ча со ва у про сто ри ја ма РБ „Ко лу ба ра” д.о.о. 
– Ко мер ци јал ни сек тор, Ди ше Ђур ђе ви ћа б.б., Вре о ци, и иста пре у зе ти на 
је дан од на чи на про пи са них чла ном 31. ЗЈН уз пре зен та ци ју до ка за о бес-
по врат ној упла ти за до ма ће по ну ђа че из но са од 500,00 ди на ра на те ку ћи 
ра чун РБ „Ко лу ба ра” д.о.о. број 240-46672101500-94 „Fin do me stic” бан ка, 
са по зи вом на број ЈН 290/11-504. За упла ту стра них по ну ђа ча из нос од 5 
€ уве ћа них за бан кар ске тро шко ве на де ви зни ра чун РБ „Ко лу ба ра” д.о.о. 
„Fin do me stic” а.д. Ко сов ска 10, 11000 Бе о град 5400-978-004667 IBAN:CS 
73 2400 0466 7010 1003 с по зи вом на број ЈН 290/11-504.

4. За ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу под не ти по ну де у ро ку од 30 да на 
од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до 14,00 
ча со ва у за тво ре ној ко вер ти, пу тем по ште или лич но на адре су: РБ „Ко лу-
ба ра” д.о.о. Ко мер ци јал ни сек тор, Ди ше Ђур ђе ви ћа б.б., 11560 Вре о ци, са 
на зна ком: „По ну да за ЈН број 290/11-504 – не отва ра ти”.

Уко ли ко је по след њи дан ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да не ра дан 
дан, рок ис ти че до 14 ча со ва пр вог на ред ног рад ног да на.

5. Отва ра ње по ну да је јав но и оба ви ће се ко ми сиј ски по след њег 
да на ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да у 1415 ча со ва у про сто ри ја ма РБ 
„Ко лу ба ра” д.о.о. Ко мер ци јал ни сек тор, Ди ше Ђур ђе ви ћа б.б. у Вре о ци-
ма (I спрат, ве ли ка са ла). Отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти овла шће-
ни пред став ни ци по ну ђа ча, ко ји ће сво ја овла шће ња пре да ти Ко ми си ји пре 
по чет ка отва ра ња по ну да.

6. Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до не та са гла сно чла ну 
81. За ко на о јав ним на бав ка ма у оквир ном ро ку до 30 да на од да на отва-
ра ња.

7. Кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да би ће еко ном ски нај по вољ ни ја 
по ну да.

Еле мен ти кри те ри ју ма су:
– по ну ђе на це на,
– на чин и усло ви пла ћа ња.
8. Сва до дат на об ја шње ња и ин фор ма ци је о јав ном по зи ву до ис те ка ро-

ка за под но ше ње по ну да мо гу се до би ти те ле фо ном 011/8123-333, лок. 12-71 
Сла ви ца Па кић или 011/8122-212 Ру жи ца Ћи рић, те ле факс 011/8145-425. 
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На осно ву чла на 69, чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. За ко на о 
јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО  
ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ, ПРЕ РА ДУ И ТРАН СПОРТ УГЉА  

РУ ДАР СКИ БА СЕН „КО ЛУ БА РА” ДОО  
11550 Ла за ре вац, Све тог Са ве 1

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку  

ЈН број 274/11 – 610

Пред мет јав не на бав ке је на бав ка до ба ра – спре је ви. 
Јав на на бав ка пред мет них до ба ра са др жи три пар ти је, и то:
1. спре је ви за чи шће ње и од ма шћи ва ње „CRC” или екви ва лент
2. си ли кон ски гит и спре је ви за изо ла ци ју и гра ђе ви нар ство
3. спреј осве жи вач про сто ри ја.
1. Пра во уче шћа у по ступ ку јав не на бав ке има ју сва за ин те ре со ва-

на до ма ћа или стра на, прав на или фи зич ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју оба ве-
зне усло ве за уче шће, са гла сно чла ну 44. и о то ме под не су до ка зе, са гла-
сно чла ну 45. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
116/08). До ка зи о ис пу ње но сти усло ва мо гу се до ста ви ти у нео ве ре ној фо-
то ко пи ји уз по ну ду. 

Ако по ну ђач има се ди ште у дру гој др жа ви, до ку мен та ци ја за до ка-
зи ва ње усло ва мо ра би ти пре ве де на на срп ски је зик и ове ре на од стра не 
над ле жног ор га на др жа ве у ко јој по ну ђач има се ди ште или ам ба са де те 
др жа ве у Ре пу бли ци Ср би ји.

2. Не по сре дан увид у кон курс ну до ку мен та ци ју мо же се из вр ши ти рад-
ним да ном од 8,00 до 14,00 ча со ва у про сто ри ја ма РБ „Ко лу ба ра” д.о.о. – Ко-
мер ци јал ни сек тор, Ди ше Ђур ђе ви ћа б.б., Вре о ци, и иста пре у зе ти на је дан 
од на чи на про пи са них чла ном 31. ЗЈН уз пре зен та ци ју до ка за о бес по врат ној 
упла ти за до ма ће по ну ђа че из но са од 500,00 ди на ра на те ку ћи ра чун РБ „Ко-
лу ба ра” д.о.о. број 240-46672101500-94 „Fin do me stic” бан ка, са по зи вом на 
број ЈН 274/11-610. За упла ту стра них по ну ђа ча из нос од 5€ уве ћа них за бан-
кар ске тро шко ве на де ви зни ра чун РБ „Ко лу ба ра” д.о.о. „Fin do me stic” а.д. Ко-
сов ска 10, 11000 Бе о град 100-9362054-00 IBAN: RS 35240007010000511341, 
SWIFT: FID MRSBG са по зи вом на број ЈН 274/11-610. 

3. За ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу под не ти по ну де у ро ку од 30 да на 
од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до 9,00 
ча со ва у за тво ре ној ко вер ти, пу тем по ште или лич но на адре су: РБ „Ко лу-
ба ра” д.о.о. Ко мер ци јал ни сек тор, Ди ше Ђур ђе ви ћа б.б., 11560 Вре о ци са 
на зна ком: „По ну да за ЈН број 274/11 – 610 – не отва ра ти”.

Уко ли ко је по след њи дан ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да не ра дан 
дан, рок ис ти че до 9,00 ча со ва пр вог на ред ног рад ног да на.

4. Отва ра ње по ну да је јав но и оба ви ће се ко ми сиј ски по след њег да на 
ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да у 9,15 ча со ва у про сто ри ја ма РБ „Ко лу-
ба ра” д.о.о. Ко мер ци јал ни сек тор, Ди ше Ђур ђе ви ћа б.б. у Вре о ци ма (I сп-
рат, ве ли ка са ла). Отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти овла шће ни пред-
став ни ци по ну ђа ча, ко ји ће сво ја овла шће ња пре да ти ко ми си ји пре по чет ка 
отва ра ња по ну да.

5. Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до не та са гла сно чла ну 81. 
За ко на о јав ним на бав ка ма у оквир ном ро ку до 30 да на од да на отва ра ња.

6. Кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да би ће еко ном ски нај по вољ ни ја 
по ну да.

За оце њи ва ње и ран ги ра ње по ну да ко ри сти ће се сле де ћи еле мен ти 
кри те ри ју ма:

– по ну ђе на це на
– на чин и усло ви пла ћа ња
– рок ис по ру ке.
7. Осо бе за кон такт и ин фор ма ци је:
– Ја го да Сан дић, 011/8145-489, за еко ном ска пи та ња,
– Ја ко вље вић Дра ги ца, 011/8145, 489 за прав на пи та ња,
– Јо ва но вић Гор да на, 011/8121-230, ре фе рент на бав ке. E-2776

На осно ву чла на 69, чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. За ко на о 
јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО  
ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ, ПРЕ РА ДУ И ТРАН СПОРТ УГЉА 

РУ ДАР СКИ БА СЕН „КО ЛУ БА РА” ДОО 
11550 Ла за ре вац, Све тог Са ве 1

oб  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку  

ЈН број 226/11-603

Пред мет јав не на бав ке је на бав ка до ба ра – Л-про фи ли, У- но са ча, I 
и IPE – но са чи.
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Јав на на бав ка пред мет них до ба ра об ли ку је се у две пар ти је: 
1. L-про фи ли (32 позицијe),
2. U, I, IPE – но са чи (17 по зи ци ја).
Пра во уче шћа у по ступ ку јав не на бав ке има ју сва за ин те ре со ва на до-

ма ћа или стра на, прав на или фи зич ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју оба ве зне усло ве 
за уче шће, са гла сно чла ну 44. и о то ме под не су до ка зе, са гла сно чла ну 45. 
За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08). До ка зи о 
ис пу ње но сти усло ва мо гу се до ста ви ти у нео ве ре ној фо то ко пи ји уз по ну ду. 

Ако по ну ђач има се ди ште у дру гој др жа ви, до ку мен та ци ја за до ка-
зи ва ње усло ва мо ра би ти пре ве де на на срп ски је зик и ове ре на од стра не 
над ле жног ор га на др жа ве у ко јој по ну ђач има се ди ште или ам ба са де те 
др жа ве у Ре пу бли ци Ср би ји.

1. Не по сре дан увид у кон курс ну до ку мен та ци ју мо же се из вр ши ти 
рад ним да ном од 8-14 ча со ва у про сто ри ја ма РБ „Ко лу ба ра” д.о.о. – Ко мер-
ци јал ни сек тор, Ди ше Ђур ђе ви ћа б.б., Вре о ци, и иста пре у зе ти на је дан од 
на чи на про пи са них чла ном 31. ЗЈН уз пре зен та ци ју до ка за о бес по врат ној 
упла ти за до ма ће по ну ђа че из но са од 500,00 ди на ра на те ку ћи ра чун РБ 
„Ко лу ба ра” д.о.о. број 240-46672101500-94 „Fin do me stic” бан ка, са по зи-
вом на број ЈН 226/11-603.

За упла ту стра них по ну ђа ча из нос од 5 € уве ћа них за бан кар ске тро-
шко ве на де ви зни ра чун РБ „Ко лу ба ра” д.о.о. „Fin do me stic” а.д. Ко сов-
ска 10, 11000 Бе о град 100-9362054-00 IBAN: RS 35240007010000511341, 
SWIFT: FID MRSBG са по зи вом на број ЈН 226/11-603.

2. За ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу под не ти по ну де у ро ку од 30 да на 
од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до 8,00 
ча со ва у за тво ре ној ко вер ти, пу тем по ште или лич но на адре су: РБ „Ко лу-
ба ра” д.о.о. Ко мер ци јал ни сек тор, Ди ше Ђур ђе ви ћа б.б., 11560 Вре о ци са 
на зна ком: „По ну да за ЈН број 226/11-603 – не отва ра ти”.

Уко ли ко је по след њи дан ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да не ра дан 
дан, рок ис ти че до 8,00 ча со ва пр вог на ред ног рад ног да на.

3. Отва ра ње по ну да је јав но и оба ви ће се ко ми сиј ски по след њег да на 
ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да у 08,15 ча со ва у про сто ри ја ма РБ „Ко лу-
ба ра” д.о.о. Ко мер ци јал ни сек тор, Ди ше Ђур ђе ви ћа б.б. у Вре о ци ма (I сп-
рат, ве ли ка са ла). Отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти овла шће ни пред-
став ни ци по ну ђа ча, ко ји ће сво ја овла шће ња пре да ти ко ми си ји пре по чет ка 
отва ра ња по ну да.

4. Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до не та са гла сно чла ну 
81. За ко на о јав ним на бав ка ма у оквир ном ро ку до 30 да на од да на отва-
ра ња.

5. Кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да би ће еко ном ски нај по вољ ни ја 
по ну да.

За оце њи ва ње и ран ги ра ње по ну да ко ри сти ће се сле де ћи еле мен ти 
кри те ри ју ма:

– по ну ђе на це на 
– рок и ме сто ис по ру ке
– на чин и усло ви пла ћа ња.
6. Осо бе за кон такт и ин фор ма ци је:
– Ива но вић Ве ра, тел. 011/8122-129;011/8123-331 ло кал 25-03 за от-

куп и до ста вља ње до ку мен та ци је. Е-2777

На осно ву чла на 69, чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. За ко на о 
јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО  
ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ, ПРЕ РА ДУ И ТРАН СПОРТ УГЉА  

РУ ДАР СКИ БА СЕН „КО ЛУ БА РА” ДОО  
11550 Ла за ре вац, Све тог Са ве 1

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку  

ЈН број 276/11-504

1. Пред мет јав не на бав ке су до бра – ВН ка бло ви (7 пар ти ја од ко јих 
сва ка мо же би ти пред мет уго во ра).

2. Пра во уче шћа у по ступ ку јав не на бав ке има ју сва за ин те ре со ва-
на до ма ћа или стра на, прав на или фи зич ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју оба ве-
зне усло ве за уче шће, са гла сно чла ну 44. и о то ме под не су до ка зе, са гла-
сно чла ну 45. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
116/08). До ка зи о ис пу ње но сти усло ва мо гу се до ста ви ти у нео ве ре ној фо-
то ко пи ји уз по ну ду. 

Ако по ну ђач има се ди ште у дру гој др жа ви, до ку мен та ци ја за до ка-
зи ва ње усло ва мо ра би ти пре ве де на на срп ски је зик и ове ре на од стра не 
над ле жног ор га на др жа ве у ко јој по ну ђач има се ди ште или ам ба са де те 
др жа ве у Ре пу бли ци Ср би ји.

3. Не по сре дан увид у кон курс ну до ку мен та ци ју мо же се из вр ши ти 
рад ним да ном од 8,00 до 14,00 ча со ва у про сто ри ја ма РБ „Ко лу ба ра” д.о.о. 
– Ко мер ци јал ни сек тор, Ди ше Ђур ђе ви ћа б.б., Вре о ци, и иста пре у зе ти 
на је дан од на чи на про пи са них чла ном 31. ЗЈН уз пре зен та ци ју до ка за о 

бес по врат ној упла ти за до ма ће по ну ђа че из но са од 500,00 ди на ра на те ку-
ћи ра чун РБ „Ко лу ба ра” д.о.о. број 240-46672101500-94 „Fin do me stic” бан-
ка, са по зи вом на број ЈН 276/11-504. За упла ту стра них по ну ђа ча из нос од 
5 € уве ћа них за бан кар ске тро шко ве на де ви зни ра чун РБ „Ко лу ба ра” д.о.о. 
„Fin do me stic” а.д. Ко сов ска 10, 11000 Бе о град 5400-978-004667 IBAN: CS 
73 2400 0466 7010 1003 с по зи вом на број ЈН 276/11-504.

4. За ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу под не ти по ну де у ро ку од 30 да на 
од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до 10,00 
ча со ва у за тво ре ној ко вер ти, пу тем по ште или лич но на адре су: РБ „Ко лу-
ба ра” д.о.о. Ко мер ци јал ни сек тор, Ди ше Ђур ђе ви ћа б.б. 11560 Вре о ци са 
на зна ком: „По ну да за ЈН број 276/11-504 – не отва ра ти”.

Уко ли ко је по след њи дан ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да не ра дан 
дан, рок ис ти че до 10 ча со ва пр вог на ред ног рад ног да на.

5. Отва ра ње по ну да је јав но и оба ви ће се ко ми сиј ски по след њег 
да на ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да у 1015 ча со ва у про сто ри ја ма РБ 
„Ко лу ба ра” д.о.о. Ко мер ци јал ни сек тор, Ди ше Ђур ђе ви ћа б.б. у Вре о ци-
ма (I спрат, ве ли ка са ла). Отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти овла шће-
ни пред став ни ци по ну ђа ча, ко ји ће сво ја овла шће ња пре да ти Ко ми си ји пре 
по чет ка отва ра ња по ну да.

6. Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до не та са гла сно чла ну 
81. За ко на о јав ним на бав ка ма у оквир ном ро ку до 30 да на од да на отва-
ра ња.

7. Кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да би ће еко ном ски нај по вољ ни ја 
по ну да.

Еле мен ти кри те ри ју ма су:
– по ну ђе на це на,
– на чин и усло ви пла ћа ња.
8. Сва до дат на об ја шње ња и ин фор ма ци је о јав ном по зи ву до ис те ка ро-

ка за под но ше ње по ну да мо гу се до би ти на те ле фон 011/8123-333, лок. 12-71 
Сла ви ца Па кић или 011/8122-212 Ру жи ца Ћи рић, те ле факс 011/8145-425. 

 Е-2778

На осно ву чл. 69. и 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла-
сник РС, број 116/08)

АК ЦИ О НАР СКО ДРУ ШТВО АЕРО ДРОМ „НИ КО ЛА ТЕ СЛА” 
11180 Бе о град 59

об  ј а  вљу  ј е 

ЈАВ НИ ПО ЗИВ  
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку број 1/2011  

за на бав ку до ба ра – штам па ни обра сци

Пред мет јав не на бав ке бли же је од ре ђен у кон курс ној до ку мен та ци ји.
Пра во уче шћа у по ступ ку јав не на бав ке има по ну ђач ко ји ис пу ња ва 

усло ве про пи са не од ред ба ма чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма.
Ис пу ње ност усло ва, По ну ђач до ка зу је до ста вља њем до ка за пред ви-

ђе них чла ном 45. За ко на о јав ним на бав ка ма на на чин опи сан у обра сцу 4. 
кон курс не до ку мен та ци је. 

До ка зи за оце ну ис пу ње но сти усло ва из чла на 44. За ко на о јав ним 
на бав ка ма до ста вља ју се на на чин ко ји је опи сан у обра сцу 4. кон курс не 
до ку мен та ци је. У слу ча ју да у по ну ди ни су при ло же ни сви по треб ни до ка-
зи та ква по ну да сма тра ће се не ис прав ном.

На ру чи лац ће од би ти по ну де ко је ни су у скла ду са За ко ном о јав ним 
на бав ка ма, овим јав ним по зи вом и кон курс ном до ку мен та ци јом.

По ну де са ва ри јан та ма ни су до зво ље не.
На ру чи лац ће у скла ду са чла ном 52. За ко на о јав ним на бав ка ма из-

вр ши ти из бор нај по вољ ни је по ну де при ме ном кри те ри ју ма нај ни жа по ну-
ђе на це на 

Сва ко за ин те ре со ва но ли це мо же по ди ћи кон курс ну до ку мен та ци ју 
уз до ста вља ње сле де ћих по да та ка, и то:

– До каз о упла ти на име тро шко ва умно жа ва ња и до ста вља ња кон-
курс не до ку мен та ци је у из но су од 500,00 ди на ра (плус ПДВ), на жи ро ра-
чун на ру чи о ца број 125-1721427-98 Pi ra e us бан ка, свр ха упла те: „Кон курс-
на до ку мен та ци ја – штам па ни обра сци”;

– По слов на иден ти фи ка ци ја пред у зе ћа;
– По твр да о из вр ше ној ре ги стра ци ји за ПДВ (уко ли ко је по ну ђач об-

ве зник ПДВ-а);
– Из вод из Аген ци је за при вред не ре ги стре;
– Овла шће ње за пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је.
АД Аеро дром „Ни ко ла Те сла” ће по до би ја њу по треб них по да та ка 

ис по ста ви ти ра чун за упла ће ни из нос из јав ног по зи ва за при ку пља ње по-
ну да и до ста ви ти га по штом по ну ђа чи ма. 

Кон курс на до ку мен та ци ја мо же се пре у зе ти у про сто ри ја ма Сек то ра 
јав них на бав ки АД Аеро дро ма „Ни ко ла Те сла”, 11180 Бе о град 59, рад ним 
да ни ма од 9,00 до 15,00 ча со ва, по чев од да на огла ша ва ња у „Слу жбе ном 
гла сни ку РС”. На на ве де ној адре си мо же се из вр ши ти увид у кон курс ну 
до ку мен та ци ју уз под но ше ње овла шће ња за увид у кон курс ну до ку мен та-
ци ју. На пи са ни зах тев по ну ђа ча, на ру чи лац ће кон курс ну до ку мен та ци ју 
до ста ви ти по штом.
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По ну де се при пре ма ју и под но се у скла ду са јав ним по зи вом и кон-

курс ном до ку мен та ци јом. По ну ду је по треб но до ста ви ти у пи са ном об ли-
ку, у за тво ре ној ко вер ти на адре су: АД Аеро дром „Ни ко ла Те сла” 11180 
Бе о град 59 Ар хи ва АНТ-а Ко ми си ја за јав ну на бав ку – штам па ни обра сци 
број 1/2011.

На пред њој стра ни ко вер те оба ве зно на пи са ти текст: „По ну да – не 
отва рај”, а на по ле ђи ни ко вер те чит ко упи са ти на зив и адре су по ну ђа ча 
и на зи ве и бро је ве по ну ђе них пар ти ја. По ну ду до ста ви ти у за тво ре ној ко-
вер ти у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном 
гла сни ку РС”, а нај ка сни је до 10,00 ча со ва по след њег да на ис те ка ро ка. 

Уко ли ко је по след њи дан за до ста вља ње по ну да не ра дан, бла го вре-
ме но при сти глим по ну да ма ће се сма тра ти оне по ну де ко је су при мље не 
од стра не на ру чи о ца до 10:00 ча со ва пр вог сле де ћег рад ног да на. Не бла-
го вре ме не по ну де ће се, по окон ча њу по ступ ка отва ра ња по ну да, вра ти ти 
нео тво ре не по ну ђа чу, са на зна ком да су под не те не бла го вре ме но.

Јав но отва ра ње по ну да, уз при су ство овла шће них пред став ни ка по-
ну ђа ча, би ће спро ве де но по след њег да на ро ка за под но ше ње по ну да у Са-
ло ну „Бе о град” на Аеро дро му „Ни ко ла Те сла” (ве зни део при ста ни шне 
згра де) у 10,30 ча со ва. 

Пра во уче шћа на отва ра њу по ну да има ју са мо овла шће ни пред став-
ни ци по ну ђа ча, што ће до ка за ти пре да јом пот пи са ног и ове ре ног пу но моћ-
ја, ис кљу чи во у ори ги на лу. Фак со ви или фо то ко пи је се не ће ува жи ти.

Оквир ни рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де је 
30 да на од да на јав ног отва ра ња по ну да. На ру чи лац ће од лу ку, у ро ку од 
три да на од да на до но ше ња, до ста ви ти свим по ну ђа чи ма.

Осо ба за кон такт у ве зи са овим јав ним по зи вом, а до пре у зи ма ња 
кон курс не до ку мен та ци је је Вла ди мир Ми ли ће вић, те ле фон 011/209-7006.

 Е-2734

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ЗА ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ 
ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈЕ АД 

11000 Бе о град, Та ков ска 2

об  ј а  вљу  ј е 

ЈАВ НИ ПО ЗИВ  
за при ку пља ње по ну да у п осту пку н аба вке с ер вера  

број на бав ке 199/11

1 Пред у зе ће за те ле ко му ни ка ци је „Т ел еком С рб ија” а.д. п оз ива све 
з аи нт ер ес ов ане п он уђ аче да узму уч ешће у п осту пку н аба вке се рв ера. На 
пре дме тну н аба вку не пр им ењ ује се З акон о ја вним н аба вк ама („Сл ужб ени 
г ласник РС”, број 116/08) на  основу  члана 87. став 1.  тачка 1 .  Закона. 

2. На осно ву овог по зи ва уго вор ће би ти до де љен пре ма кри те ри ју му 
нај ни жа по ну ђе на це на. 

На ру чи лац ће до не ти од лу ку о до де ли уго во ра нај ка сни је до кра ја 
ју ла 2011. го ди не и о то ме пи сме но оба ве сти ти све по ну ђа че ко ји су под-
не ли по ну ду.

3. Пра во на уче шће у по ступ ку има ју сва за ин те ре со ва на ли ца у 
скла ду са усло ви ма де фи ни са ним кон курс ном до ку мен та ци јом.

4. Ва жност по ну де мо ра би ти нај ма ње 90 да на од да на јав ног отва-
ра ња по ну да.

5. За ин те ре со ва на ли ца мо гу пре у зе ти кон курс ну до ку мен та ци ју без 
нов ча не на кна де, од да на об ја вљи ва ња овог по зи ва у „Слу жбе ном гла сни-
ку Р С ”  путем  електрон ск е  поште,  уп ућивањем захтева  на e-mail адресу: 
o prema.it @te lekom. rs  радним д ано м, са назнаком: „Набавка  се рве ра, б ро ј 
набавке 199/11”.

6 .  Рок за достављањ е  понуда  је  1 0.  5 . 201 1.  год ине, д о 10, 00 часов а. 
Не благовр ем ен о достављена понуд а  неће  се р азматра ти  и   н ар училац  

ће  ј е, по  о ко нчању пос туп ка отварања п он уда,  вра ти ти  не отворену 
 по нуђачу, с а  на знаком  д а ј е  по днета  неб ла говреме но. 

7 . Пону де  са приложеном доку мента циј ом дост ави ти у затв ор еној 
кове рт и са  назнaк ом бро ја  набавке  и назнак ом:  Функ ција за  лог истичке и 
 опште пос лове, Секто р  за на ба вку Слу жба  за на ба вке ИТ  оп рем е и опре ме  
у ТК мре жа ма  п  ону да  за на ба вк у  сервер а  – комисиј ски отвори ти. 

8 .  П онуђачи  п односе  п онуду препорученом   пошиљком  ил и лично н а 
а др есу Нар уч ио ца :

„Телеком Србија” а.д ., 110 00  Беог ра д, Таковска  2,  писарница, канце-
ла рија 530, V с пр ат.

9. Ј авн о  от варање  п он у да ће се  о бавити 1 0.  5.  2011.  године  у  11,00 
 часова у  про сториј ама  наручиоц а, Функција за  ло гисти чке  и  о пште по сл-
ове , Секто р за наба вку , Тако вс ка 2,  с пр ат IV , соба  4 19.

10.  До да т не инфо рм ације  и  објашњ ењ а у  вези с а припрем ом  пону-
де понуђа чи  м огу т ра жити од наручиоца у писаном облику најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуда, на e-mail oprema.it@telekom.
rs и/или факс: 011/3335-965, уз напомену „Објашњења – позив за набавку 
сервера број набавке 199/11”. 

 Е-2792

На основу чл. 69. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени гла-
сник Републике Србије”, број 116/08)

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА” 
11180 Београд 59

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда у отвореном поступку  

за набавку „DE-ICING ВОЗИЛО”, 1 ком 
број 8/2011

Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава 
услове прописане одредбама члана 44. Закона о јавним набавкама.

Испуњеност услова, Понуђач доказује достављањем доказа пред-
виђених чланом 45. Закона о јавним набавкама на начин описан у обрасцу 
4. конкурсне документације. 

Предмет јавне набавке је „DE-ICING ВОЗИЛО” 1 ком. који је ближе 
одређен у оквиру техничких карактеристика (спецификације).

Свако заинтересовано лице може подићи конкурсну документацију 
уз достављање следећих података и то:

– За домаће Понуђаче, у износу од 1000,00 дин. (плус ПДВ), 
На жиро рачун Наручиоца број: 125-1721427-98 Piraeus банка, 
Сврха уплате: Конкурсна докуметација ”DE-ICING ВОЗИЛО” 
– За стране Понуђаче, у износу од 12,00 evra (VAT included), 
Intermediary bank : Deutsche bank AG ,SWIFT code DEUTDEFF ; 
Account with institution : Piraeus bank AD Beograd , SWIFT code : 

PIRBRSBG
Acct.no. 935903510
Beneficiary customer : Name : AD aerodrom nikola tesla
IBAN : RS35 125120000000083436
Purpose of payment: Tender documentation for ”DE-ICING VOZILO”
– Пословна идентификација предузећа;
– Потврда о извршеној регистрацији за ПДВ (уколико је Понуђач об-

везник ПДВ);
– Извод из Агенције за привредне регистре;
– Овлашћење за преузимање конкурсне документације за лице које 

преузима документацију.
АД Аеродром „Никола Тесла” ће, по добијању потребних података, 

испоставити рачун за уплаћени износ из јавног позива за прикупљање по-
нуда и доставити га поштом понуђачима. 

Конкурсна документација може се преузети у просторијама Сектора 
јавних набавки АД Аеродрома „Никола Тесла” ,11180 Београд 59, рад-
ним данима од 9 до 15 часова, почев од дана оглашавања у „Службеном 
гласнику“ Републике Србије. На наведеној адреси може се извршити увид 
у конкурсну документацију. На писмени захтев понуђача, Наручилац ће 
конкурсну документацију доставити поштом.

Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом и конкурс-
ном документацијом. Понуду је потребно доставити у писаном облику, у за-
твореној коверти на адресу: АД Аеродром „Никола ТЕСЛА”, 11271 Сурчин, 
архива АНТ-а, Комисија за јавну набавку, ”DE-ICING ВОЗИЛО” 1 ком.

На предњој страни коверте обавезно написати текст: „Понуда – не 
отварај”, а на полеђини коверте читко уписати назив и адресу понуђача. 
Понуду доставити у затвореној коверти у року од 30 дана од дана објављи-
вања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”, а најкас-
није до 12,00 часова последњег дана истека рока. 

Уколико је последњи дан за достављање понуда нерадан, благов-
ремено пристиглим понудама ће се сматрати оне понуде које су при-
мљене од стране наручиоца до 12:00 часова првог следећег радног дана. 
Неблаговремена понуда ће се, по окончању поступка отварања понуда, 
вратити неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда, уз присуство овлашћених представника 
понуђача, биће спроведено последњег дана рока за подношење понуда у 
Салону „Београд” на Аеродрому „Никола Тесла” (везни део Пристанишне 
зграде) у 12,30 часова. 

Право учешћа на отварању понуда имају само овлашћени предста-
вници понуђача, што ће доказати предајом потписаног и овереног пуно-
моћја, искључиво у оригиналу. Факсови или фотокопије се неће уважити.

Понуде са варијантама нису дозвољене.
Докази за оцену испуњености услова из члана 44. Закона о јавним 

набавкама достављају се на начин који је описан у обрасцу 4. конкурсне 
документације. У случају да у понуди нису приложени сви потребни дока-
зи таква понуда сматраће се неисправном.

Особа за контакт у вези са овим јавним позивом, а до преузимања 
конкурсне документације је Жарко Сувачаров, е-mail: zarko.suvacarov@
beg.aero

Наручилац ће одбити понуде које нису у складу са Законом о јавним 
набавкама, овим јавним позивом и конкурсном документацијом.

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом кри-
теријума економски најповољније понуде у складу са чланом 52. Закона о 
јавним набавкама.
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Оквирни рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је 

30 дана од дана јавног отварања понуда. Наручилац ће одлуку, у року од 
три дана од дана доношења, доставити свим понуђачима. 12054

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ 
Београд, Пастерова 2

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку 

А-22/11 лекови са позитивне листе-орални облици,спрејови, масти, 
супозиторије и вагиторије

Детаљна спецификација по позицијама дата је у тендерској докумен-
тацији. 

Предмет јавне набавке по овом огласу обликован је у више партија.
Понуду могу поднети сва заинтересована правна и физичка лица која, 

у складу са Законом, обављају производњу или промет ових добара на тр-
жишту и која су за обављање тих делатности уписана у судски регистар.

Увид у конкурсну документацију и преузимање исте се може извр-
шити у просторијама Клиничког центра Србије – Служба за фармацеутску 
делатност и снабдевање, ул. Вишеградска бр.26, радним даном од 10,00 до 
14,00 часова, почев од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. Приликом преузимања документације, заинтересо-
вани понуђачи дужни су да приложе доказ о извршеној уплати у износу 
од 4.000,00 динара на текући рачун Клиничког центра Србије број: 840-
667667-80. Уплаћена средства се не враћају.

Лице које преузима конкурсну документацију мора са собом имати 
овлашћење за преузимање конкурсне документације, које ће приложити 
заједно са уплатом. На овом овлашћењу морају бити наведени сви подаци 
битни за издавање фактуре потенцијалном понуђачу.

Телефонски бројеви за детаљне информације су: 3615-513; 3615-518, 
3615-523 /особа за контакт - Дуњић Ружица/.

Наручилац посебно напомиње да подношење понуде са варијантама 
није дозвољено.

Уз понуду заинтересовани понуђачи треба да доставе доказе о из-
пуњености услова из члана 44. и 45. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у року од 30 /три-
десет/ дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику 
Републике Србије” и то најкасније 15 минута пре јавног отварања понуда, 
а према распореду који ће наручилац накнадно доставити понуђачима. 

Понуде се достављају у затвореној коверти са назнаком: „Понуда 
за јавни тендер број А-22/11 лекови са позитивне листе-орални облици, 
масти, супозиторије и вагиторије - не отварати- препорученом пошиљком 
или лично на адресу: Клинички центар Србије, Одсек административно - 
техничких послова / архива / Београд, Пастерова бр.2.

Јавно отварање понуда ће се обавити, у просторијама Клиничког 
центра Србије - Управна зграда, Пастерова бр.2, Београд.

Непотпуне, неисправне и неблаговремено достављене понуде неће 
се разматрати.

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 
најниже понуђене цене, сагласно одредбама члана 52. Закона о јавним на-
бавкама. 

Елементи критеријума су:
1. понуђена цена 100 пондера
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 30 дана од 

дана јавног отварања понуда. Е-2797

На осно ву чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на бав ка ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 116 од 22. де цем бра 2008. го ди не)

КЛИ НИЧ КИ ЦЕН ТАР НИШ 
18000 Ниш, Бу ле вар др Зо ра на Ђин ђи ћа 48

об  ј а  вљу  ј е 

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку,  

по пар ти ја ма, за јав ну на бав ку до ба ра – тех нич ки ма те ри јал,  
за по тре бе Кли нич ког цен тра Ниш, за 2011 го ди ну 

јав на на бав ка број 26/2011

Пред мет јав не на бав ке об у хва та:
– пар ти ја 1 – елек тро ма те ри јал – про вод ни ци и ка бло ви
– пар ти ја 2 – елек тро ма те ри јал – ра зни ин ста ла ци о ни ма те ри јал 
– пар ти ја 3 – елек тро ма те ри јал оси гу ра чи

– пар ти ја 4 – елек тро ма те ри јал – гре бе на сти пре ки да чи
– пар ти ја 5 – елек тро ма те ри јал – спој ни и изо ла ци о ни ма те ри јал
– пар ти ја 6 – елек тро ма те ри јал – ра све та
– пар ти ја 7 – де ло ви за елек тро уре ђа је
– пар ти ја 8 – ба те ри је
– пар ти ја 9 – гре ја чи за ауто кла ве и оста ле апа ра те
– пар ти ја 10 – рас хлад на тех ни ка
– пар ти ја 11 – сте ри ли за ци ја 
– пар ти ја 12 – ла бо ра то риј ски апа ра ти 
– пар ти ја 13 – по тро шни ма те ри јал за ЕКГ
– пар ти ја 14 – по тро шни ма те ри јал за Ni hon koh den Car di o fax
– пар ти ја 15 – по тро шни ма те ри јал за ЕКГ Ge ne ral elec tric МАC 500 
– пар ти ја 16 – по тро шни ма те ри јал за Shi ler АТ 101 
– пар ти ја 17 – по тро шни ма те ри јал за ЕКГ 120 Т
– пар ти ја 18 – КТГ Би о нет aspel green
– пар ти ја 19 – ЕКГ Aspel askard Б5 Eco green
– пар ти ја 20 – де ло ви за Бла текс про из во ђа ча Пре спа
– пар ти ја 21 – де ло ви за ер го тест Qu in ton
– пар ти ја 22 – Ме иа Лам па за би о хе миј ски ана ли за тор Аxsym 
– пар ти ја 23 – АВЛ Com pact 3 (ph/Blood gas analyzer)
– пар ти ја 24 –  хе ма то ло шки ана ли за тор Ni hon koh den МЕК– 8222 

Ј/К,6318 Ј/К
– пар ти ја 25 – де ло ви за штам па че
– пар ти ја 26 – пљо сна ти ко жни ка и ше ви
– пар ти ја 27 – кли на сти ка и ше ви
– пар ти ја 28 – при пре ма во де
– пар ти ја 29 – сит не елек тро ком по нен те
– пар ти ја 30 – сит ни ма шин ски ма те ри ја ли
– пар ти ја 31 – ма те ри јал за ма шин ске ин ста ла ци је
– пар ти ја 32 – уља и ма зи ва
– пар ти ја 33 – гра ђе вин ски ма те ри јал
– пар ти ја 34 – гра ђе вин ски ма те ри јал од др ве та
– пар ти ја 35 – иве ри ца се че на по ме ри 
– пар ти ја 36 – пе сак
– пар ти ја 37 – ла ми нат
– пар ти ја 38 – во до вод ни ма те ри јал 
– пар ти ја 39 – ма те ри јал за кре че ње и фар ба ње 
– пар ти ја 40 – ин ду стриј ска со
– пар ти ја 41 – лим и це ви
– пар ти ја 42 – са ни тар на ар ма ту ра и га лан те ри ја
– пар ти ја 43 – ке ра мич ке пло чи це
– пар ти ја 44 – алат за одр жа ва ње кру га
– пар ти ја 45 – ма те ри јал за бри це 
– пар ти ја 46 – де ло ви за во зни парк
– пар ти ја 47 – по тро шни ма те ри јал за кро јач ку ра ди о ни цу 
– пар ти ја 48 – мре жна и ком пју тер ска опре ма. 
Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сви по ну ђа чи ко ји ис пу ња ва ју оба-

ве зне усло ве за уче шће у по ступ ку јав не на бав ке у скла ду са чла ном 44. 
За ко на о јав ним на бав ка ма, а ис пу ње ност ових усло ва ду жни су да до ка-
жу на на чин про пи сан у чла ну 45. За ко на о јав ним на бав ка ма, пре ци зи ран 
при ло гом број 4 кон курс не до ку мен та ци је.

Као кри те ри јум за оце њи ва ње и из бор нај по вољ ни је по ну де утвр ђу-
је се еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да, при че му ће се вред но ва ње вр ши ти 
пре ма еле мен ти ма кри те ри ју ма ко ји ће би ти бли же раз ра ђе ни у кон курс ној 
до ку мен та ци ји. 

Увид у кон курс ну до ку мен та ци ју, као и пре у зи ма ње исте, сви за ин те-
ре со ва ни по ну ђа чи мо гу из вр ши ти у Оде ље њу за јав не на бав ке Кли нич ког 
цен тра Ниш, Бу ле вар др Зо ра на Ђин ђи ћа 48, сва ког рад ног да на од да на об ја-
вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, од 10,00 до 14,00 ча со ва.

Тро шко ви за от куп кон курс не до ку мен та ци је се утвр ђу ју на из нос 
3.000,00 ди на ра. Сред ства се упла ћу ју на жи ро ра чун Кли нич ког цен тра 
Ниш 840-661667-38 код Упра ве за јав на пла ћа ња.

Упла те за от куп кон курс не до ку мен та ци је вр ши ти ис кљу чи во на име 
фир ме, са на зна ком бро ја јав не на бав ке за ко ју се вр ши упла та.

Упла ће на сред ства за от ку пље ну кон курс ну до ку мен та ци ју се не вра-
ћа ју.

По ну ђа чи су у оба ве зи да пре пре у зи ма ња кон курс не до ку мен та ци је 
до ста ве зах тев за пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је са тач ном на зна-
ком јав не на бав ке и до каз о упла ти. У зах те ву је по треб но на ве сти на зив, 
адре су, те ле фон и осо бу за кон такт по ну ђа ча ко ји от ку пљу је кон курс ну до-
ку мен та ци ју.

Уко ли ко по ну ђач лич но пре у зи ма кон курс ну до ку мен та ци ју по треб-
но је да при ло жи писaно овла шће ње за пре у зи ма ње исте. 

По ну ђач је у оба ве зи да по ну ду при пре ми у све му у скла ду са кон-
курс ном до ку мен та ци јом и јав ним по зи вом.

По ну ђа чи су у оба ве зи да сво ју по ну ду до ста ве у ро ку од 22 да на од 
да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, а нај ка сни је 
до 9,00 ча со ва по след њег да на ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да.

Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се у 10,00 ча со ва по ис те ку ро ка за 
под но ше ње по ну да у про сто ри ја ма Кли нич ког цен тра Ниш, о че му ће по-
ну ђа чи би ти бла го вре ме но оба ве ште ни. 

Уко ли ко рок ис ти че у дан ко ји је не рад ни (су бо та или не де ља) или на 
дан др жав ног пра зни ка, као по след њи дан сма тра ће се пр ви сле де ћи рад ни дан.
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Пред став ни ци по ну ђа ча ко ји ће при су ство ва ти јав ном отва ра њу по-

ну да, оба ве зни су да 10 ми ну та пре јав ног отва ра ња по ну да пре да ју сво ја 
пи са на пу но моћ ја ко ми си ји за јав ну на бав ку.

По ну ђач мо же да под не се са мо јед ну по ну ду. По ну ђач ко ји је са мо-
стал но под нео по ну ду не мо же исто вре ме но да уче ству је у за јед нич кој по-
ну ди или као по ди зво ђач.

По ну ђа чи су оба ве зни да по ну де све тра же не став ке по спе ци фи ка-
ци ји. 

По ну де са ва ри јан та ма не ће се узи ма ти у раз ма тра ње.
Це не у по ну ди мо ра ју би ти фик сне и ис ка за не у ди на ри ма, без ура чу-

на тог ПДВ-а, за о кру же не на две де ци ма ле. 
По ну да се до ста вља у пи са ној фор ми у јед ној за пе ча ће ној ко вер ти и 

то: оп шта до ку мен та ци ја и по нуд бе на до ку мен та ци ја (ко мер ци јал на по ну-
да) за јед но.

По ну да се мо же до ста ви ти по штом на адре су: Кли нич ки цен тар Ниш 
Оде ље ње за јав не на бав ке или лич но Од сек ад ми ни стра тив но – тех нич ких 
по сло ва (пи сар ни ца) Бу ле вар др Зо ра на Ђин ђи ћа 48, 18000 Ниш, са на зна-
ком на пред њој стра ни ко вер те: „По ну да за – на зив јав не на бав ке и број 
пар ти је за ко ју се по ну да под но си – не отва ра ти”.

На по ле ђи ни ко вер те оба ве зно мо ра би ти на ве ден на зив по ну ђа ча, 
се ди ште и број те ле фо на као и кон такт осо ба.

По ну де ко је при стиг ну по сле ро ка ко ји је на зна чен у јав ном по зи ву 
не ће се отва ра ти и по окон ча њу по ступ ка јав ног отва ра ња по ну да би ће вра-
ће не по ну ђа чу са на зна ком да су под не те не бла го вре ме но. 

По ну да мо ра би ти ја сна и не дво сми сле на, као и ове ре на пе ча том и 
пот пи сом овла шће ног ли ца по ну ђа ча.

По ну ђа чи при ли ком са чи ња ва ња по ну де мо ра ју се у све му при др жа-
ва ти упут ства и зах те ва из кон курс не до ку мен та ци је. Уко ли ко по ну да стиг-
не у дру га чи јем об ли ку би ће од би је на у по ступ ку раз ма тра ња по ну да.

Све ин фор ма ци је ве за не за по сту пак јав не на бав ке мо гу се до би ти:
За еко ном ски део: Та тја на Ми ло ше вић, дипл. ецц., Оде ље ње јав них 

на бав ки, тел/факс 018/506-935 и 018/506-936, за прав ни део Сло бо дан ка 
Ни ко лић, тел/факс 018/506-963.

Од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де на ру чи лац ће до не ти у оквир-
ном ро ку од 20 да на од да на усва ја ња из ве шта ја о струч ној оце ни по ну да. 

Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до ста вље на свим по ну-
ђа чи ма у ро ку од три да на од да на до но ше ња од лу ке.

Уго вор о јав ној на бав ци би ће за кљу чен са по ну ђа чем чи ја је по ну да 
иза бра на као нај по вољ ни ја у ро ку од пет да на од да на ис те ка ро ка за под-
но ше ње зах те ва за за шти ту пра ва. 

По ну ђач уз по ну ду до ста вља тен дер ску га ран ци ју (га ран ци ју за 
озбиљ ност по ну де) и то со ло ме ни цу са пот пу но по пу ње ним ме нич ним 
пи смом – овла шће њем на из нос од 10% вред но сти по ну де без ПДВ-а, по-
себ но за сва ку пар ти ју за ко ју под но си по ну ду. Ме ни ца и ме нич но пи смо 
– овла шће ње мо ра ју би ти ове ре ни пе ча том и пот пи са ни од стра не од го вор-
ног ли ца по ну ђа ча. 

По ну ђач чи ја је по ну да иза бра на као нај по вољ ни ја оба ве зан је да за 
до бро из вр ше ње по сла пре да на ру чи о цу у пот пу но сти по пу ње но Ме нич но 
пи смо – овла шће ње у ви си ни од 10% од вред но сти уго во ра без ПДВ-а, за 
ко ри сни ка со ло ме ни це и пот пи са ну и ове ре ну пе ча том блан ко со ло ме ни-
цу за сва ку пар ти ју по је ди нач но.

Сви оста ли де та љи ве за ни за по сту пак јав не на бав ке де фи ни са ни су 
кон курс ном до ку мен та ци јом. 11085

На осно ву чла на 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) 

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ РАД НИ КА 
„ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ СР БИ ЈЕ” 
11000 Бе о град, Сав ска 23

об  ј а  вљу  ј е
ЈАВ НИ ПО ЗИВ 

за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку 
на бав ка кан це ла риј ског ма те ри ја ла, штам па них обра за ца и то не ра, 

кер три џа и ри бо на, по пар ти ја ма 
(број 15-14/11)

Пред мет јав не на бав ке је кан це ла риј ски ма те ри јал, штам па ни обра-
сци и то не ри, кер три џи и ри бо ни за по тре бе За во да за здрaвствену за шти ту 
рад ни ка „Же ле зни це Ср би је” за по тре бе на ру чи о ца у 2011. го ди ни.

На бав ка је об ли ко ва на у 3 пар ти је, и то:
– пар ти ја 1 – кан це ла риј ски ма те ри јал
– пар ти ја 2 – штам па ни обра сци
– пар ти ја 3 – то не ри, ри бо ни и кер три џи.
Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја ис-

пу ња ва ју усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма, о че му ће при ло-
жи ти до ка зе из чла на 45. За ко на о јав ним на бав ка ма и кон курс не до ку мен-
та ци је. До ка зи се мо гу до ста ви ти и у нео ве ре ним фо то ко пи ја ма. До каз из 
чла на 45. став 1. тач ка 3. мо ра би ти из дат по сле да на об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва. До каз из чла на 45. став 1. тач ка 4. не мо же би ти ста ри ји од 6 ме се ци 
од да на од ја вљи ва ња јав ног по зи ва, док до каз из чла на 45. став 1. тач ка 3.  
мо ра би ти из дат по сле об ја вљи ва ња јав ног по зи ва.

По ну де се до ста вља ју у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”.

Бла го вре ме ном се сма тра по ну да ко ја је при спе ла на ру чи о цу до 12,00 
ча со ва по след њег да на ро ка, без об зи ра на на чин ка ко је по сла та. Уко ли ко 
је по след њи дан ро ка за до ста вља ње по ну де не ра дан дан, бла го вре ме ном 
ће се сма тра ти по ну да ко ја је при спе ла на ру чи о цу до 12,00 ча со ва пр вог 
на ред ног рад ног да на.

По ну ђа чи су ду жни да сво је по ну де до ста ве у скла ду са Упут ством 
за са чи ња ва ње по ну да, ко је је са став ни део кон курс не до ку мен та ци је, а на 
обра сци ма за по пу ња ва ње ко ји су да ти у кон курс ној до ку мен та ци ји. Дру-
га чи је по пу ње не по ну де од ба ци ће се као не ис прав не.

По ну де са ва ри јан та ма ни су до зво ље не. 
Рок ва жно сти по ну де мо ра би ти нај ма ње 60 да на од да на јав ног отва-

ра ња по ну да.
По ну ђа чи мо гу оства ри ти увид и пре у зе ти кон курс ну до ку мен та ци-

ју у про сто ри ја ма на ру чи о ца сва ког рад ног да на од 10,00 до 14,00 ча со ва, 
по чев од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. На-
кна да за пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је из но си 500,00 ди на ра, за 
сва ку пар ти ју. Упла те се вр ше на те ку ћи ра чун на ру чи о ца број 840-636667-
57 код Упра ве за тре зор. При ли ком пре у зи ма ња кон курс не до ку мен та ци је 
по ну ђач мо ра до ста ви ти до каз о упла ти и овла шће ње за пре у зи ма ње кон-
курс не до ку мен та ци је 

По ну ђач мо же по ну де до ста ви ти за јед ну или ви ше пар ти ја. Уко ли ко 
је дан по ну ђач до ста вља по ну де за ви ше пар ти ја, по ну де мо ра ју би ти до ста-
вље не у одво је ним ко вер та ма. 

Ис прав на је са мо она по ну да у ко јој по ну ђач по ну ди све став ке у 
окви ру јед не пар ти је.

По ну де се до ста вља ју не по сред но или по штом на адре су: За вод за 
здрав стве ну за шти ту рад ни ка „Же ле зни це Ср би је”, Бе о град, Сав ска 23, са 
на зна ком: „По ну да за јав ну на бав ку 15-14/11 – не отва ра ти”, са на зна че њем 
пар ти је на ко ју се по ну да од но си. На по ле ђи ни ко вер те по ну ђа чи су ду жни 
да на зна че на зив, адре су, те ле фон, е-mail и име осо бе за кон такт. 

Jавно отва ра ње по ну да оба ви ће се у би бли о те ци на ру чи о ца, у Бе о гра-
ду, Сав ска 23, по след њег да на ро ка за до ста вља ње по ну да, у 13,00 ча со ва.

Пред став ни ци по ну ђа ча мо ра ју има ти уред но овла шће ње за при су-
ство јав ном отва ра њу по ну да.

Из бор нај по вољ ни је по ну де оба ви ће се на осно ву кри те ри ју ма еко-
ном ски најповољнијa понудa. Еле мен те кри те ри ју ма чи не: це на, ква ли тет 
(ISO стан дард), рок и усло ви пла ћа ња, рок ис по ру ке и фик сност це не. На-
ру чи лац за др жа ва пра во да у слу ча ју не при хва тљи вих по ну да, по оце ни 
на ру чи о ца, не до не се од лу ку о до де ли уго во ра о јав ној на бав ци.

Не бла го вре ме не, не пот пу не, не ис прав не и по ну де ко је ни су под не те 
у скла ду са кон курс ном до ку мен та ци јом не ће би ти раз ма тра не.

Од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де на ру чи лац ће до не ти у ро ку 
од 10 да на од да на јав ног отва ра ња по ну да.

Све бли же ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 011/ 2686-155, 
ло кал 188, осо ба за кон такт Ива на Пе тро вић. 11033

На основу чл. 69, 70. и члана 72. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС” број 116/08)

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПРИШТИНА–КОСОВСКА МИТРОВИЦА 
Косовска Митровица, Анри Динана б.б.

оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда у отвореном поступку за јавну набавку 

лабораторијског потрошног материјала  
(ЈН број 01/11)

1. Завод за јавно здравље Приштина – Косовска Митровица, Анри 
Динана б.б. Косовска Митровица, позива све заинтересоване понудјаче да 
поднесу понуду за јавну набавку лабораторијског потрошног материјала 
за потребе микробиолошке лабораторије, лабораторије санитарне хемије и 
ДДД послова Завода.

2. Јавна набавка лабораторијског потрошног материјала обликована 
је у 3 партија:

– партија 1 – реагенси, лабораторијско посудје, прибор и остали пот-
рошни материјал по спецификацији ОСХ – 025 за 2011. годину;

– партија 2 – хранљиве подлоге, антибиограм дискови, тестови за 
серолошке реакције, лабораторијско стаклено и пластично посудје, пот-
рошни материјал, боје за бојење препарата, аглутинишући серуми, елиза 
тестови, дијагностички дискови, тестови за рота вирус и тестови за окулт-
но крварење по спецификацији ОСМ – 022 и ЦХМ – 012 за 2011. годину;

– партија 3 – средства за дезинсекцију и дератизацију по специфика-
цији ЦКПЗ – 022.

Свака партија ће бити јасно дефинисана у конкурсној документацији 
– спецификацији.

3. Право учешћа имају сва физичка и правна лица која испуњавају 
обавезне услове из члана 44. Закона о јавним набавкама („Службени гла-
сник РС”, број 116/08), а испуњеност наведених услова понуђач доказује 
на начин предвиђен чланом 45. Закона о јавним набавкама.
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4. Понуда мора у целини бити припремљена у складу са јавним пози-

вом и конкурсном документацијом.
5. Конкурсна документација се може преузети у року од 30 дана од 

објављивања овог јавног позива.
Понудјачи могу извршити увид у конкурсну документацију сваког 

радног дана, од 9,00 до 14,00 часова, почев од дана објављивања јавног 
позива у „Службеном гласнику РС”.

Конкурсна документација може се преузети на адреси Наручиоца у 
Косовској Митровици.

Приликом преузимања документације потребно је приложити доказ 
о извршеној уплати износа од 3.000,00 динара на рачун број 840-509667-
41 са назнаком: „За откуп конкурсне документације за јавну набавку број 
01/2011 – лабораторијски потрошни материјал”.

Уплаћена средства се не враћају.
Лице које преузима конкурсну документацију мора да приложи овла-

шћење за подизање конкурсне документације.
Конкурсна документација се може доставити понудјачима и поштом.
6. Понуде треба да садрже све тражене податке и да су јасне и не-

двосмислене. Понуде се сачињавају према упутству наручиоца. Понуде се 
достављају за једну или више партија, али обавезно у одвојеним ковертама.

Понудјачи који подносе понуду за две или више партија, могу до-
кументацију којом доказују испуњеност обавезних услова за учешће у 
поступку јавне набавке (општу документацију) доставити у посебној 
коверти са назнаком: „Општа документација за јавну набавку лаборато-
ријског потрошног материјала ЈН 01/11 – не отварати”.

Понуда се мора дати за целокупну партију у супротном понуда ће се 
сматрати непотпуном.

Понуде се достављају лично или поштом на адресу наручиоца: Завод 
за јавно здравље Приштина – Косовска Митровица, Анри Динана б.б. са на-
знаком: „Понуда за јавну набавку број 01/11 – не отварати” а на поледјини 
коверта навести назив понудјача, адресу, име и телефон особе за контакт.

Рок за подношење понуде је 30 дана од објављивања јавног позива у 
„Службеном гласнику РС”, и то најкасније до 12,00 часова.

Уколико рок истиче на нерадни дан, као последњи дан за доста-
вљање понуда сматраће се први наредни радни дан.

7. Отварање, благовремено достављање понуде биће јавно – коми-
сијски у 10 часова, по истеку рока за достављање понуда у просторијама 
Завода за јавно здравље у Косовској Митровици, уз присуство овлашћених 
представника.

8. Наручилац задржава право да одустане од избора, односно по-
ништи оглас у целости или у делу који чини партију, из законом прописа-
них разлога.

9. Овлашћени представници понудјача непосредно пре отварања по-
нуда достављају понудјачу пуномоћја за учешће у поступку отварања.

10. Неблаговремене, незапечаћене и некомплетне понуде неће се узи-
мати у обзир.

Понуде са варијантама нису дозвољене.
Исправна је она понуда која испуњава све услове из конкурсне доку-

ментације и овог позива.
11. Наручилац ће извршити избор најповољнијег понудјача приме-

ном критеријума економски најповољније понуде, за сваку партију приме-
ном критеријума најниже понудјене цене.

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном року 
од 20 дана од отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити 
свим подносиоцима понуда у року од три дана од њеног доношења.

Уговор о јавној набавци биће закључен са понуђачем чија је понуда 
изабрана као најповољнија, по истеку рока за подношење захтева за заш-
титу права.

Сви остали детаљи у вези са поступком јавне набавке дефинисани су 
конкурсном документацијом.

12. Детаљне информације могу се добити телефоном 028/425-280 
лок. 108, 121, 122 сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова. Особа 
за контакт је Вукосава Миливојевић, Велимир Вујадиновић и Зорица 
Вуксановић. П-9710

На осно ву чл. 69,70. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ЗДРАВ СТВЕ НИ ЦЕН ТАР ВРА ЊЕ 
17000 Вра ње, Јо ва на Јан ко ви ћа – Лун ге 1

об  ј а  вљу  ј е
ЈАВ НИ ПО ЗИВ 

 за при ку пља ње по ну да 
вр ста по ступ ка: отво ре ни по сту пак 

(ред ни број ЈН 07/11)
1. Пред мет јав не на бав ке: осте о син тет ски ма те ри јал.
2. Опис пред ме та јав не на бав ке: об ли ко ван је по пар ти ја ма:
1) уну тра шњи фик са то ри по Мит ко ви ћу,
2) DHS пло че са са мо на ре зу ју ћим кли ном,
3) уга о не пло че Mul ler 130,

4) са мо на ре зу ју ћи шра фо ви,
5) ко шта ни це мент са ген та ми ци ном,
6) сте рил дра пе фо ли је, 
7) ке се за ка ме ру ар то ско па,
8) ком пре сив не пло чи це и шра фо ви.
3. Усло ви за уче ство ва ње у по ступ ку
Пра во уче шћа има ју сва фи зич ка и прав на ли ца ко ја ис пу ња ва ју 

усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма. Ис пу ње ност на ве де них 
усло ва по ну ђач до ка зу је на на чин пред ви ђен чла ном 45. За ко на. Усло ви ко-
је сва ки по ну ђач тре ба да ис пу ни као и на чин на ко ји се до ка зу је ис пу ње-
ност усло ва су бли же од ре ђе ни кон курс ном до ку мен та ци јом.

4. Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по вољ-
ни ја по ну да.

Еле мен ти кри те ри ју ма су: це на 70 бо до ва; ква ли тет 10 бо до ва и 
усло ви пла ћа ња 20 бо до ва. Еле мен ти кри те ри ју ма би ће де таљ но де фи ни-
са ни у кон курс ној до ку мен та ци ји.

5. Увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је мо же из вр ши ти 
пред став ник по ну ђа ча са пи са ним овла шће њем, сва ког рад ног да на од 9,00 
до 13,00 ча со ва, у про сто ри ја ма прав не слу жбе Здрав стве ног цен тра Вра-
ње, од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 
крај њег ро ка за до ста вља ње по ну де 

При ли ком пре у зи ма ња кон курс не до ку мен та ци је по ну ђач је ду жан 
да при ло жи до каз о упла ти у из но су од 3000,00 ди на ра за це ло куп ну до-
ку мен та ци ју, или 500,00 ди на ра по пар ти ји, на жи ро ра чун 840-367667-17 
код Упра ве тре зо ра, са на зна ком: „За от куп кон курс не до ку мен та ци је ЈН 
07/11”. Упла ће на сред ства се не вра ћа ју.

6. По ну де се под но се у за тво ре ном омо ту у ро ку од 22 да на од да-
на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, по штом или 
лич но на адре су: Здрав стве ни цен тар Вра ње, Јо ва на Јан ко ви ћа – Лун ге 1, 
са на зна ком: „Не отва ра ти – по ну да за јав ну на бав ку – осте о син тет ски ма-
те ри јал – број ЈН 07/11 (за пар ти ју ____)”. На по ле ђи ни ко вер те оба ве зно 
упи са ти на зив и адре су по ну ђа ча.

Бла го вре ме ним ће се сма тра ти све по ну де ко је стиг ну на адре су на-
ру чи о ца нај ка сни је по след њег да на ро ка, до 10,30 ча со ва, без об зи ра на 
на чин до ста вља ња. Уко ли ко рок ис ти че на дан ко ји је не ра дан или на дан 
др жав ног пра зни ка, као по след њи дан ро ка ће се сма тра ти пр ви сле де ћи 
рад ни дан до 10,30 ча со ва.

7. Јав но отва ра ње по ну да вр ши ће се од мах по ис те ку ро ка за под но-
ше ње по ну да, то јест у 11,00 ча со ва по след њег да на го ре на ве де ног ро ка. 
Отва ра ње по ну да ће се оба ви ти у про сто ри ја ма Здрав стве ног цен тра Вра-
ње, Јо ва на Јан ко ви ћа – Лун ге 1 у Упра ви ОЈ До ма здра вља Вра ње.

Отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти сва за ин те ре со ва на ли ца. 
Пред став ни ци по ну ђа ча мо ра ју има ти овла шће ње ко је ће пре да ти ко ми си ји 
за јав ну на бав ку пре отва ра ња по ну да, у су прот ном у по ступ ку отва ра ња 
уче ству ју као обич на јав ност.

8. Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до не та у оквир ном ро ку 
од 20 да на од да на отва ра ња по ну да. На ве де ну од лу ку на ру чи лац ће до ста ви-
ти свим под но си о ци ма по ну да у ро ку од три да на од да на ње ног до но ше ња.

9. До дат не ин фор ма ци је и об ја шње ња у ве зи са при пре мом по ну де 
за ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу тра жи ти у пи са ном об ли ку и то нај ка сни је 
пет да на пре ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да. Кон такт те ле фон 017/421-
550, ло кал 396.

10. По ну де мо ра ју би ти у це ли ни при пре мље не и под не те у скла ду 
са јав ним по зи вом и кон курс ном до ку мен та ци јом, на ори ги нал ним обра-
сци ма и са свим при ло зи ма ко ји су са став ни део кон курс не до ку мен та ци је.

Рок ва же ња по ну да не мо же би ти кра ћи од 60 да на од да на отва ра ња 
по ну да.

По ну ђач мо же да под не се са мо јед ну по ну ду. По ну ђач мо же под не ти 
по ну ду за по је ди не пар ти је или за све пар ти је, при че му по ну да мо ра би ти 
под не та на на чин ко ји ће омо гу ћи ти оце њи ва ње за сва ку пар ти ју по себ но.

По ну де са ва ри јан та ма ни су до зво ље не
11. На ру чи лац за др жа ва пра во да од у ста не од из бо ра, од но сно об у-

ста ви по сту пак јав не на бав ке у скла ду са За ко ном. 10895

На осно ву чла на 69. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116 од 22. де цем бра 2008. го ди не)

СПЕ ЦИ ЈАЛ НА БОЛ НИ ЦА ЗА ПСИ ХИ ЈА ТРИЈ СКЕ БО ЛЕ СТИ 
„ГОР ЊА ТО ПО НИ ЦА”
Ниш, Гор ња То по ни ца 

огла  ша  ва
ЈАВ НИ ПО ЗИВ 

за при ку пља ње по ну да за на бав ку до ба ра 
у отво ре ном по ступ ку

Спе ци јал на бол ни ца за пси хи ја триј ске бо ле сти „Гор ња То по ни ца” у 
Гор њој То по ни ци, Ниш (у да љем тек сту: Бол ни ца) по зи ва сва за ин те ре-
со ва на до ма ћа и стра на, прав на и фи зич ка ли ца, да до ста ве сво ју по ну ду 
за јав ну на бав ку угља за греј ну се зо ну 2011/2012. го ди не и то: мр ки угаљ 
коц ка (30–60 mm), до ња то плот на гра ни ца 22.000 КЈ/kg до 23.000 КЈ/kg, у 
ко ли чи ни од 1200 то на, за по тре бе Спе ци јал не бол ни це за пси хи ја триј ске 
бо ле сти „Гор ња То по ни ца” у Гор њој То по ни ци, Ниш. 

Ред ни број јав не на бав ке 9/2011.



27 / 20. IV 2011. 39
Кон курс на до ку мен та ци ја мо же се пре у зе ти у пи сар ни ци Спе ци јал не 

бол ни це за пси хи ја триј ске бо ле сти „Гор ња То по ни ца”, Ниш, сва ког рад ног 
да на од 8,00 до 14,00 ча со ва, у ро ку од 25 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. 

Тро шко ви за от куп кон курс не до ку мен та ци је се утвр ђу ју на из нос од 
1.000,00 ди на ра. Упла та се вр ши на ра чун Спе ци јал не бол ни це за пси хи-
ја триј ске бо ле сти „Гор ња То по ни ца”, Ниш, број 840-578667-39 са на зна-
ком свр хе упла те: „От куп кон курс не до ку мен та ци је за јав ну на бав ку мр ког 
угља, ред ни број на бав ке 9/2011”. Упла ће на сред ства се не вра ћа ју. 

На ру чи лац ће у ро ку од 25 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва 
омо гу ћи ти за ин те ре со ва ним ли ци ма не по сре дан увид у кон курс ну до ку-
мен та ци ју на ме сту и вре ме ну пред ви ђе ном за пре у зи ма ње кон курс не до-
ку мен та ци је. 

По ну ђач је у оба ве зи да пре пре у зи ма ња кон курс не до ку мен та ци је 
до ста ви На ру чи о цу пи са ни зах тев за пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци-
је са тач ном на зна ком јав не на бав ке и до ка зом о упла ти. У зах те ву је нео п-
ход но на ве сти на зив по ну ђа ча, адре су, те ле фон и осо бу за кон такт. Лич но 
пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је мо же из вр ши ти ли це са пи сме ним 
овла шће њем за ин те ре со ва ног по ну ђа ча и пи са ним зах те вом са др жи не ка-
ко је прет ход но на ве де но и до ка зом о упла ти.

По ну ђа чи ма ко ји упу те пи са ни зах тев за до ста вља ње до ку мен та ци је 
нај ка сни је у ро ку од 25 да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку 
РС” уз до каз о упла ти тро шко ва из ра де кон курс не до ку мен та ци је, до ку-
мен та ци ја ће би ти до ста вље на у ро ку од два да на од да на при је ма зах те ва.

Пра во уче шћа у по ступ ку има до ма ће или стра но прав но или фи зич-
ко ли це ко је ис пу ња ва усло ве из чла на 44. и о то ме по ну ди до ка зе из чла на 
45. За ко на о јав ним на бав ка ма. 

До ка зи о ис пу ње но сти усло ва из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка-
ма мо гу се до ста вља ти у нео ве ре ним ко пи ја ма. По ну ђач по ну ду не мо же 
да ти у елек трон ском об ли ку. По ну ђач чи ја по ну да је оце ње на као нај по-
вољ ни ја је ду жан да у ро ку од три да на од да на при је ма пи са ног по зи ва 
на ру чи о ца до ста ви ори ги нал или ове ре ну ко пи ју до ка за о ис пу ње но сти 
усло ва из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма.

По ну да мо ра би ти у ори ги на лу, са чи ње на на обра сцу из кон курс не 
до ку мен та ци је, са свим тра же ним по да ци ма и при ло зи ма, ове ре на пе ча том 
и пот пи сом овла шће ног ли ца. 

По ну да се до ста вља оба ве зно у за тво ре ној и за пе ча ће ној ко вер ти, са 
на зна ком: „Не отва ра ти – по ну да за мр ки угаљ – коц ка”.

По ну ду са при па да ју ћом до ку мен та ци јом до ста ви ти на адре су: Спе ци-
јал на бол ни ца за пси хи ја триј ске бо ле сти „Гор ња То по ни ца”, Ниш, по штом 
или пре ко пи сар ни це ове бол ни це. На по ле ђи ни ко вер те оба ве зно на ве сти 
на зив и адре су по ну ђач, име, пре зи ме и број те ле фо на осо бе за кон такт.

У слу ча ју да је да та за јед нич ка по ну да од стра не по ну ђа ча по треб но 
је на зна чи ти на ко вер ти „за јед нич ка по ну да” и на ве сти на зив, адре су, те ле-
фон и кон такт осо бу но си о ца гру пе по ну ђа ча.

Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по вољ ни-
ја по ну да.

По ну де са ва ри јан та ма ни су до зво ље не.
Рок за при спе ће по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња овог огла са у 

„Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 10,00 ча со ва. Уко ли ко рок ис ти че на дан ко-
ји је не рад ни, као по след њи дан на ве де ног ро ка сма тра ће се пр ви на ред ни 
рад ни дан. Не бла го вре ме не по ну де се не ће отва ра ти, већ ће се нео тво ре не 
вра ти ти по ну ђа чу, а не ис прав не и нео д го ва ра ју ће ће би ти од би је не.

Отва ра ње по ну да би ће јав но, у згра ди Упра ве Спе ци јал не бол ни це 
за пси хи ја триј ске бо ле сти „Гор њој То по ни ци”, Ниш, са пра вом по ну ђа ча 
да при су ству ју отва ра њу по ну да. Да тум и час јав ног отва ра ња по ну да би-
ће на ве ден у кон курс ној до ку мен та ци ји. Пред став ни ци по ну ђа ча ко ји уче-
ству ју у по ступ ку јав ног отва ра ња по ну да оба ве зни су да Ко ми си ји за јав-
ну на бав ку под не су пи са но овла шће ње за уче шће у том по ступ ку.

По ну ђач мо же, у пи са ном об ли ку, ре дов ном по штом или фак сом, 
тра жи ти од на ру чи о ца до дат не ин фор ма ци је или по ја шње ња у ве зи са при-
пре ма њем по ну де нај ка сни је пет да на пре ис те ка ро ка за до ста вља ње по-
ну де. Тра же ње до дат них ин фор ма ци ја и по ја шње ња те ле фо ном ни је до зво-
ље но, због по што ва ња на че ла јед на ко сти по ну ђа ча у по ступ ку. 

Осо ба за кон такт је Ана Ђе лић-Здрав ко вић 018/ 4601-670. Број фак са 
је 018/4601-699.

Сви оста ли де та љи ве за ни за по сту пак јав не на бав ке мр ког угља де-
фи ни са ни су кон курс ном до ку мен та ци јом. 11053

ОПШТА БОЛНИЦА ЋУПРИЈА 
Ћуприја, Миодрага Новаковића 78 

оглашава
ЈАВНИ ПОЗИВ 

 за прикупљање понуда у отвореном поступку  
за набавку Гама камере

Предмет јавне набавке је набавка нове или фабрички репарира-
не гама камере за потребе Службе нуклеарне медицине Опште болнице 
Ћуприја. Спецификација, технички захтеви и карактеристике као и ближи 

подаци о предмету јавне набавке садржани су у конкурсној документацији. 
Набавка подразумева и монтажу и пуштање у рад опреме као и обуку ка-
дра за рад на истој.

Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом и кон-
курсном документацијом.

Понуду могу поднети сва заинтересована домаћа и страна правна 
и физичка лица која у складу са Законом, обављају производњу и промет 
робе која је предмет јавне набавке и која испуњавају услове предвиђе-
не чланом 44. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 
116/08). Уз понуду заинтересовани понуђачи достављају доказе утврђене 
чланом 45. Закона о јавним набавкама као и другу потребну документацију 
и обрасце предвиђене конкурсном документацијом.

Трошкови откупљивања конкурсне документације износе 1000,00. 
Иста се може преузети у просторијама правне службе, Опште болнице 
Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, код Стајић Ненада, сваког радног дана 
од 10,00 до 14,00 часова. Приликом преузимања документације, заинтере-
совани понуђачи дужни су да приложе захтев са назнаком јавне набавке и 
доказ о извршеној уплати на текући рачун Опште болнице Ћуприја број: 
840-773667-46. Захтев се може упутити и путем поште или факсом на бр. 
035/474 306. Уплаћена средства се не враћају.

Затворене коверте са назнаком: „Понуда за гама камеру– не отвара-
ти” доставити у року од 30 дана од дана објављивања позива у „Службеном 
гласнику РС”, на адресу: Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78.

Непотпуне, неблаговремене и неисправне понуде неће бити разма-
тране. Понуде са варијантама нису дозвољене.

Рок за достављање понуда истиче у 12,00 часова 30 – ог дана од дана 
објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”.

Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Управне зграде 
Опште болнице Ћуприја у 12,30 часова последњег дана истека рока за дос-
тављање понуда.

Одлука о избору најповољније понуде Општа болница Ћуприја до-
неће у року од 30 дана од дана јавног отварања понуда на основу крите-
ријума – економски најповољнија понуда. Пондери и њихов ближи опис 
саставни су део конкурсне документације. 

Наручилац задржава право да одустане од вршења избора уколико 
установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне докумен-
тације или да одустане од избора из било ког другог разлога.

Додатне информације понуђачи могу добити најкасније до 5 – ог 
дана пре истека рока за подношење понуда, сваког радног дана у времену 
од 9,00 до 13,00 часова на телефонски број: 035/471 028 (особа за контакт 
Прим. др Зоран Тасић ). 10643

На осно ву чла на 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА „ЂОР ЂЕ ЈО А НО ВИЋ” 
23000 Зре ња нин, Др Ва се Са ви ћа 5

огла  ша  ва

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за на бав ку до ба ра у отво ре ном по ступ ку по пар ти ја ма за 2011. го ди ну 

број на бав ке 04/ 2011

Пред мет јав не на бав ке по пар ти ја ма: 
– пар ти ја 1 – смр зну та ри ба,
– пар ти ја 2 – про из во ди од ри бе,
– пар ти ја 3 – смр зну то пи ле ће ме со
– пар ти ја 4 – про из во ди од пи ле ћег, 
– пар ти ја 5 – све же го ве ђе ме со, 
– пар ти ја 6 – про из во ди од го ве ђег ме са, 
– пар ти ја 7 – све же свињ ско ме со, 
– пар ти ја 8 – про из во ди од свињ ског ме са.
Пра во уче шћа има ју прав на и фи зич ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло-

ве из чла на 44 За ко на о јав ним на бав ка ма. Ис пу ње ност усло ва до ка зу је се 
сход но чла ну 45. За ко на. Уз ове до ка зе по ну ђач, уз по ну ду до ста вља и дру-
ге обра сце и до ку мен та ци ју са др жа ну у кон курс ној до ку мен та ци ји, а ко ја 
до ка зу је ис пу ње ност оп штих и по себ них усло ва.

Кон курс на до ку мен та ци ја мо же се пре у зе ти, од но сно увид у исту из-
вр ши ти у Оп штој бол ни ци „Ђор ђе Јо а но вић” Зре ња нин, Др Ва се Са ви ћа 
5 – Управ на згра да – Од сек јав них на бав ки, рад ним да ном од 8,00 до 11,00 
ча со ва, у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе-
ном гла сни ку РС”. За пре у зи ма ње и вр ше ње уви да у кон курс ну до ку мен та-
ци ју по ну ђач мо ра по се до ва ти овла шће ње.

При ли ком пре у зи ма ња кон курс не до ку мен та ци је, за ин те ре со ва ни 
по ну ђа чи ду жни су да при ло же до каз о из вр ше ној упла ти из но са од 200,00 
ди на ра по пар ти ји. Упла ту вр ши ти на ра чун Оп ште бол ни це „Ђор ђе Јо а но-
вић” Зре ња нин број 840-17667-89 на име от ку па кон курс не до ку мен та ци је, 
са на зна ком бро ја на бав ке и пар ти је. Упла ће на сред ства за кон курс ну до ку-
мен та ци ју се не вра ћа ју. 
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Сва по треб на оба ве ште ња мо гу се до би ти на те ле фон 023/ 530-503 – 

Од сек јав них на бав ки, фаx: 023/ 534-712.
По ну де се до ста вља ју у за тво ре ним ко вер та ма, за сва ку пар ти ју по-

себ но, са на зна ком: „По ну да за на бав ку ме со; ЈН број 04/2011 Пар ти ја 
бр.___ На зив пар ти је ________________ – не отва ра ти”.

По ну да са ва ри јан та ма ни је до зво ље на.
По ну де се до ста вља ју ис кљу чи во на обра сци ма из кон курс не до ку-

мен та ци је, а пре ма упут ству на ру чи о ца.
По ну де до ста вља ти на адре су: Оп шта бол ни ца „Ђор ђе Јо а но вић”, Др 

Ва се Са ви ћа 5, Зре ња нин – Од сек за јав не на бав ке.
На по ле ђи ни ко вер те упи са ти та чан на зив по ну ђа ча, осо бу за кон-

такт, адре су и број те ле фо на.
Рок за под но ше ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе-

ном гла сни ку РС”.
Уко ли ко рок ис ти че на дан ко ји је не рад ни по ка лен да ру као по след-

њи дан на ве де ног ро ка сма тра ће се пр ви на ред ни рад ни дан до 11,00 ча со-
ва. Отва ра ње по ну да из вр ши ће се истог да на у про сто ри ја ма би бли о те ке 
Оп ште бол ни це „Ђор ђе Јо а но вић” Зре ња нин са по чет ком у 11,15 мин. 

Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по вољ ни-
ја по ну да. 

Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де је оквир но 15 
да на од да на отва ра ња по ну да.

Не бла го вре ме не и не ис прав не по ну де не ће се раз ма тра ти. 11070

На осно ву чла на 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА „ЂОР ЂЕ ЈО А НО ВИЋ” 
Зре ња нин, Др Ва се Са ви ћа 5

огла  ша  ва
ЈАВ НИ ПО ЗИВ 

за на бав ку до ба ра у отво ре ном по ступ ку по пар ти ја ма за 2011. го ди ну 
број на бав ке 01/2011

Пред мет јав не на бав ке по пар ти ја ма: на бав ка опре ме за опе ра ци о не 
са ле

– пар ти ја 1 –ане сте зи о ло шки апа рат са мо ни то ром
– пар ти ја 2 – опе ра ци о ни сто
Пра во уче шћа има ју прав на и фи зич ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве 

из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма. Ис пу ње ност усло ва до ка зу је се 
сход но чла ну 45. За ко на. Уз ове до ка зе по ну ђач, уз по ну ду до ста вља и дру-
ге обра сце и до ку мен та ци ју са др жа ну у кон курс ној до ку мен та ци ји, а ко ја 
до ка зу је ис пу ње ност оп штих и по себ них усло ва.

Кон курс на до ку мен та ци ја мо же се пре у зе ти, од но сно увид у исту из-
вр ши ти у Оп штој бол ни ци „Ђор ђе Јо а но вић” Зре ња нин, Др Ва се Са ви ћа 
5 – Управ на згра да – Од сек јав них на бав ки, рад ним да ном од 8,00 до 11,00 
ча со ва, у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе-
ном гла сни ку РС”. За пре у зи ма ње и вр ше ње уви да у кон курс ну до ку мен та-
ци ју по ну ђач мо ра по се до ва ти овла шће ње.

При ли ком пре у зи ма ња кон курс не до ку мен та ци је, за ин те ре со ва ни 
по ну ђа чи ду жни су да при ло же до каз о из вр ше ној упла ти из но са од 200,00 
ди на ра по пар ти ји. Упла ту вр ши ти на ра чун Оп ште бол ни це „Ђор ђе Јо а но-
вић” Зре ња нин број 840-17667-89 на име от ку па кон курс не до ку мен та ци је, 
са на зна ком бро ја на бав ке и пар ти је. Упла ће на сред ства за кон курс ну до ку-
мен та ци ју се не вра ћа ју. 

Сва по треб на оба ве ште ња мо гу се до би ти на те ле фон 023/ 530-503 – 
Од сек јав них на бав ки, фаx: 023/ 534-712.

По ну де се до ста вља ју у за тво ре ним ко вер та ма, за сва ку пар ти ју по-
себ но, са на зна ком: „По ну да за на бав ку на бав ка опре ме за опе ра ци о не са ле; 
ЈН број 01/2011 Пар ти ја бр.___ На зив пар ти је ________________________ 
– не отва ра ти”.

По ну да са ва ри јан та ма ни је до зво ље на.
По ну де се до ста вља ју ис кљу чи во на обра сци ма из кон курс не до ку-

мен та ци је, а пре ма упут ству на ру чи о ца.
По ну де до ста вља ти на адре су: Оп шта бол ни ца „Ђор ђе Јо а но вић”, Др 

Ва се Са ви ћа 5, Зре ња нин – од сек за јав не на бав ке.
На по ле ђи ни ко вер те упи са ти та чан на зив по ну ђа ча, осо бу за кон-

такт, адре су и број те ле фо на.
Рок за под но ше ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе-

ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.
Уко ли ко рок ис ти че на дан ко ји је не рад ни по ка лен да ру као по след-

њи дан на ве де ног ро ка сма тра ће се пр ви на ред ни рад ни дан до 11,00 ча со-
ва. Отва ра ње по ну да из вр ши ће се истог да на у про сто ри ја ма би бли о те ке 
Оп ште бол ни це „Ђор ђе Јо а но вић” Зре ња нин са по чет ком у 11, 15 мин. 

Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по вољ ни-
ја по ну да. 

Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де је оквир но 20 
да на од да на отва ра ња по ну да.

Не бла го вре ме не и не ис прав не по ну де не ће се раз ма тра ти. 11069

На осно ву чла на 70. тач ка 1. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав-
ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ДОМ ЗДРА ВЉА ОБРЕ НО ВАЦ 
Обре но вац, Улица вој во де Ми ши ћа 231

упу  ћу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за до ста вља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку за јав ну на бав ку 

ам пу ли ра них ле ко ва

Јав на на бав ка се об ли ку је по пар ти ја ма:
– пар ти ја 1 – лек по зи тив на ли ста ,до ма ћи,
– пар ти ја 2 – лек по зи тив на ли ста 1 ,увоз, 
– пар ти ја 3 – лек по зи тив на ли ста 2 ,увоз ,
– пар ти ја 4 – лек по зи тив на ли ста 3, увоз ,
– пар ти ја 5 – лек по зи тив на ли ста 4 ,увоз, 
– пар ти ја 6 – лек не га тив на ли ста ,до ма ћи 
– пар ти ја 7 – лек се рум ,увоз. 
Ко ли чи не су ис ка за не у тен дер ској до ку мен та ци ји на осно ву При вре-

ме ног пла на на бав ки за 2011. го ди ну. На бав ка се вр ши сук се ив но и ко ли-
чи не се мо гу ме ња ти за ви сно од ствар них по тре ба На ру чи о ца нај ви ше до 
плус-ми нус 20%. 

Пра во уче шћа има ју сва за ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца ко-
ја ис пу ња ва ју усло ве из члана 44. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08), а ис пу ње ност ових усло ва ду жни су да до ка жу 
на на чин про пи сан у чла ну 45. За ко на о јав ним на бав ка ма.

По ну де се при пре ма ју и до ста вља ју у скла ду са овим јав ним по зи вом 
и кон курс ном до ку мен та ци јом. 

Не по сре дан увид у кон курс ну до ку мен та ци ју на ру чи лац ће омо гу-
ћи ти свим за ин те ре со ва ним ли ци ма од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва, у 
вре ме ну од 9 – 14 ча со ва сва ког рад ног да на.

Кон курс на до ку мен та ци ја мо же да се пре у зме у До му здра вља Обре-
но вац, Вој во де Ми ши ћа 231, рад ним да ни ма од 9 до 14 ча со ва, уз овла шће-
ње и до каз о упла ти на кна де за из ра ду Кон курс не до ку мен та ци је у из но су 
од 4.000,00 ди на ра на ра чун До ма здра вља: 840-623667-63. На кна да за из-
ра ду кон курс не до ку мен та ци је је не по врат на.

Рок за до ста вља ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу-
жбе ном гла сни ку РС” до 12 ча со ва, без об зи ра на на чин на ко ји су по сла те. 
Ако дан ко ји је од ре ђен као дан за отва ра ње по ну да па да у не рад ни дан, 
отва ра ње при спе лих по ну да оба ви ће се пр вог на ред ног рад ног да на у исто 
вре ме. 

Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се у 12,30 ча со ва по след њег да на 
ро ка за до ста вља ње по ну да, у са ли за сед ни це До ма здра вља Обре но вац, 
уз при су ство пред став ни ка по ну ђа ча. Уко ли ко предстaвник по ну ђа ча ни је 
овла шће но ли це, оба ве зно је пу но моћ је пот пи са но и ове ре но од стра не од-
го вор ног ли ца по ну ђа ча.

По ну де са ва ри јан та ма ни су до зво ље не. 
По ну да се до ста вља за све или по је ди не пар ти је на пре у зе том обра-

сцу, от ку ца на или чит ко ис пи са на штам па ним сло ви ма, ја сна, не дво сми сле-
на, ис ка за на у ди на ри ма и ове ре на пе ча том и пот пи сом од го вор ног ли ца. 

По ну ђа чи су оба ве зни да по ну де све тра же не став ке по спе ци фи ка-
ци ји.

По ну да за сва ку пар ти ју се оце њу је по себ но.
По ну ду до ста ви ти у за тво ре ној ко вер ти ове ре ној пе ча том, са на зна-

ком „по ну да – не отва ра ти”, за јав ну на бав ку у отво ре ном по ступ ку бр. 
04/11, лич но или по штом, на адре су: Дом здра вља Обре но вац, Вој во де Ми-
ши ћа број 231. По ну ђач је оба ве зан да на ко вер ти у ко јој до ста вља по ну ду 
ста ви за вод ни пе чат, на зив по ну ђа ча, као и име осо бе за кон та кат.

Кри те ри јум за оце ну по ну да еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да 
Од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де На ру чи лац ће до не ти у ро ку 

од 20 да на од да на јав ног отва ра ња по ну да, а по ну ђа чи ма ће иста би ти до-
ста вље на у ро ку од три од да на до но ше ња.

На ру чи лац за др жа ва пра во да од у ста не од по ступ ка пред мет не јав не 
на бав ке из објек тив них и до ка зив них раз ло га. 

На ру чи лац ће да од би је по ну де уко ли ко по се ду је до каз ко ји по твр-
ђу је да по ну ђач ни је ис пу ња вао сво је оба ве зе по ра ни је за кљу че ним уго-
во ри ма о јав ним на бав ка ма ко је се од но се на пред мет ну јав ну на бав ку / 
не га тив не ре фе ре це/

До ка зи по осно ву ко јих ће по ну да би ти од би је на:
– пра во сна жна суд ска пре су да
– ис пра ва о ре а ли зо ва ном сред ству обез бе ђе ња ис пу ње ња уго вор них 

оба ве за
– рас кид уго во ра од стра не на ру чи о ца због не ис пу ње ња уго вор них 

оба ве за од стра не по ну ђа ча из пред мет не јав не на бав ке
На кон за кљу че ња уго во ра на ру чи лац мо же да до зво ли про ме ну це не 

услед зна чај не про ме не зва нич ног кур са ди на ра (+ – 5%), и у слу ча је ви ма 
пред ви ђе ним по себ ним про пи си ма, а све уз обо стра ну са гла сност и уз за-
кљу че ње анек са уго во ра.

Не бла го вре ме не, не пот пу не, не ис прав не и по ну де ко је ни су у скла ду 
са кон курс ном до ку мен та ци јом не ће се раз ма тра ти.
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Сви оста ли де та љи у ве зи са по ступ ком пред мет не јав не на бав ке де-

фи ни са ни су у кон курс ној до ку мен та ци ји.
До дат не ин фор ма ци је на број те ле фо на 011/35-34-902 од 09 до 14 ча-

со ва. 
Осо ба за кон такт: Ан ка Жи лић, глав на се стра до ма здра вља. 11081

На осно ву чла на 70. тач ка 1. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав-
ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ДОМ ЗДРА ВЉА ОБРЕ НО ВАЦ 
Обре но вац, Улица вој во де Ми ши ћа 231

упу  ћу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за до ста вља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку за јав ну на бав ку 

медицинског материјала

На бав ка медицинског материјала:
– пар ти ја 1 – са ни тет ски ма те ри јал,
– пар ти ја 2 – ме ди цин ски ма те ри јал - ра зно,
– пар ти ја 3 – тра ке за ЕКГ и УЗ тра ке,
– пар ти ја 4 – ме ди цин ска пла сти ка,
– пар ти ја 5 – рент ген ма те ри јал,
– пар ти ја 6 – ме ди цин ско тех нич ки ма те ри јал – тра ке,
– пар ти ја 7 – сред ства за дез ин фек ци ју.
Ко ли чи не су ис ка за не у тен дер ској до ку мен та ци ји на осно ву При вре-

ме ног пла на на бав ки за 2011. го ди ну. На бав ка се вр ши сук се ив но и ко ли-
чи не се мо гу ме ња ти за ви сно од ствар них по тре ба На ру чи о ца нај ви ше до 
плус-ми нус 20%. 

Пра во уче шћа има ју сва за ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца ко-
ја ис пу ња ва ју усло ве из члана 44. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08), а ис пу ње ност ових усло ва ду жни су да до ка жу 
на на чин про пи сан у чла ну 45. За ко на о јав ним на бав ка ма.

По ну де се при пре ма ју и до ста вља ју у скла ду са овим јав ним по зи вом 
и кон курс ном до ку мен та ци јом. 

Не по сре дан увид у кон курс ну до ку мен та ци ју На ру чи лац ће омо гу-
ћи ти свим за ин те ре со ва ним ли ци ма од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва, у 
вре ме ну од 9 – 14 ча со ва сва ког рад ног да на.

Кон курс на до ку мен та ци ја мо же да се пре у зме у До му здра вља Обре-
но вац, Вој во де Ми ши ћа 231, рад ним да ни ма од 9 до 14 ча со ва, уз овла шће-
ње и до каз о упла ти на кна де за из ра ду кон курс не до ку мен та ци је у из но су 
од 4.000,00 ди на ра на ра чун До ма здра вља: 840-623667-63. На кна да за из-
ра ду кон курс не до ку мен та ци је је не по врат на.

Рок за до ста вља ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу-
жбе ном гла сни ку РС” до 10 ча со ва, без об зи ра на на чин на ко ји су по сла те. 
Ако дан ко ји је од ре ђен као дан за отва ра ње по ну да па да у не рад ни дан, 
отва ра ње при спе лих по ну да оба ви ће се пр вог на ред ног рад ног да на у исто 
вре ме. 

Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се у 10,30 ча со ва по след њег да на 
ро ка за до ста вља ње по ну да, у са ли за сед ни це До ма здра вља Обре но вац, 
уз при су ство пред став ни ка по ну ђа ча. Уко ли ко предстaвник по ну ђа ча ни је 
овла шће но ли це, оба ве зно је пу но моћ је пот пи са но и ове ре но од стра не од-
го вор ног ли ца по ну ђа ча

По ну де са ва ри јан та ма ни су до зво ље не. 
По ну да се до ста вља за све или по је ди не пар ти је на пре у зе том обра-

сцу, от ку ца на или чит ко ис пи са на штам па ним сло ви ма, ја сна, не дво сми сле-
на, ис ка за на у ди на ри ма и ове ре на пе ча том и пот пи сом од го вор ног ли ца. 

По ну ђа чи су оба ве зни да по ну де све тра же не став ке по спе ци фи ка-
ци ји.

По ну да за сва ку пар ти ју се оце њу је по себ но.
По ну ду до ста ви ти у за тво ре ној ко вер ти ове ре ној пе ча том, са на зна-

ком „по ну да – не отва ра ти”, за јав ну на бав ку у отво ре ном по ступ ку. бр. 
03/11, лич но или по штом, на адре су: Дом здра вља Обре но вац, Вој во де Ми-
ши ћа број 231. По ну ђач је оба ве зан да на ко вер ти у ко јој до ста вља по ну ду 
ста ви за вод ни пе чат, на зив по ну ђа ча, као и име осо бе за кон та кат.

Кри те ри јум за оце ну по ну да еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да 
Од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де На ру чи лац ће до не ти у ро ку 

од 20 да на од да на јав ног отва ра ња по ну да, а по ну ђа чи ма ће иста би ти до-
ста вље на у ро ку од три од да на до но ше ња.

На ру чи лац за др жа ва пра во да од у ста не од по ступ ка пред мет не јав не 
на бав ке из објек тив них и до ка зив них раз ло га. 

На ру чи лац ће да од би је по ну де уко ли ко по се ду је до каз ко ји по твр ђу-
је да по ну ђач ни је ис пу ња вао сво је оба ве зе по ра ни је за кљу че ним уго во-
ри ма о јав ним на бав ка ма ко је се од но се на пред мет ну јав ну на бав ку (не га-
тив не ре фе ре це)

На кон за кљу че ња уго во ра на ру чи лац мо же да до зво ли про ме ну це не 
услед зна чај не про ме не зва нич ног кур са ди на ра (+ – 5%), и у слу ча је ви ма 
пред ви ђе ним по себ ним про пи си ма, а све уз обо стра ну са гла сност и уз за-
кљу че ње анек са уго во ра.

До ка зи по осно ву ко јих ће по ну да би ти од би је на:
– пра во сна жна суд ска пре су да,
– ис пра ва о ре а ли зо ва ном сред ству обез бе ђе ња ис пу ње ња уго вор них 

оба ве за,
– рас кид уго во ра од стра не на ру чи о ца због не ис пу ње ња уго вор них 

оба ве за од стра не по ну ђа ча из пред мет не јав не на бав ке.
Не бла го вре ме не, не пот пу не, не ис прав не и по ну де ко је ни су у скла ду 

са кон курс ном до ку мен та ци јом не ће се раз ма тра ти.
Сви оста ли де та љи у ве зи са по ступ ком пред мет не јав не на бав ке де-

фи ни са ни су у кон курс ној до ку мен та ци ји.
До дат не ин фор ма ци је на број те ле фо на 011/35-34-902 од 9 до 14 ча-

со ва. 
Осо ба за кон такт: Ан ка Жи лић, глав на се стра до ма здра вља.
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На основу чл. 69, 70. и члана 72. става 1. тачке 1. Закона о јавним на-
бавкама „Службени гласник Републике Србије”, број 116/08), одлуке о покре-
тању поступка јавне набаваке број 139-04/11 од 13. априла 2011. године

УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД 
11223 Бели поток, Авалски пут број 3 

упућу је

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за достављање понуда у отвореном поступку 

за набавку, монтажу и уградњу опреме 
за објекат конгресног центра „Романија” – I фаза,  

Установе студентско одмаралиште Београд,  
ПЈ „Ратко Митровић” на Златибору 

(редни број набавке ОП/Д/04/11)

Предмет јавне набавке су добра – набавка, монтажа и уградња опре-
ме за објекат конгресног центра „Романија” – I фаза, Установе студентско 
одмаралиште Београд, ПЈ „Ратко Митровић” на Златибору.

Право учешћа имају домаћа и страна правна и физичка лица која ис-
пуњавају услове из члана 44. Закона о јавним набавкама, као и услове из 
јавног позива и конкурсне документације.

Уз понуду понуђачи достављају доказе о испуњавању обавезних ус-
лова из члана 44, а у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама и 
конкурсном документацијом. Докази о испуњавању услова из члана 44. 
могу се доставити у неовереним копијама.

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да 
у року од три дана од дана пријема писменог позива достави наручиоцу 
оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова из члана 44. 
Закона о јавним набавкама, у противном његова понуда ће се одбити као 
неисправна. 

Понуђач уз понуду доставља средства финансијског обезбеђења и то: 
оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде, оригинално пис-
мо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса 
(уколико се тражи аванс), оригинално писмо о намерама банке за издавање 
банкарске гаранције за добро извршење посла и оригинално писмо о на-
мерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака 
у гарантном року.

Понуђач је дужан да докаже да располаже неопходним финан-
сијским и пословним капацитетом и довољним кадровским и техничким 
капацитетом.

У конкурсној документацији дато је детаљније упутство у вези са вр-
стом доказа и начином доказивања испуњености обавезних услова, а у за-
висности од тога да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или 
као група понуђача.

Понуда се подноси на српском језику, на преузетим обрасцима, чи-
тко исписана штампаним словима, јасна, недвосмислена, исказана у ди-
нарима са и без ПДВ-а и оверена печатом и потписом одговорног лица, у 
противном биће одбијена као неисправна.

Понуђач може да достави само једну понуду, а учешће понуђача у 
више од једне понуде имаће за последицу да ће таква понуда бити одбије-
на као неисправна. Понуде са варијантама нису дозвољене и таква понуда 
биће одбијена као неисправна.

Опција понуде је најмање 60 дана од јавног отварања понуде.
Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда, 

а елементи критеријума за вредновање понуда су:
1. понуђена цена – 65 пондера
2. рок испоруке и уградње опреме – 20 пондера
3. услови плаћања – 15 пондера
Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда имају 

једнак број пондера, наручилац ће извршити избор најповољније понуде 
применом елемента критеријума – понуђена цена, односно биће изабрана 
понуда понуђача који је понудио нижу цену.
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су до истека рока за достављање понуда, радним даном од 9,00 до 14,00 
часова на адреси: Установа студентско одмаралиште Београд, Авалски пут 
број 3, Бели Поток, уз подношење писаног овлашћења.

Конкурсна документација се може преузети уз одговарајуће овла-
шћење и доказ о уплати неповратних 1.500,00 динара (трошкови умножа-
вања и достављања конкурсне документације), на текући рачун Установе 
студентско одмаралиште Београд: 840-672667-18, са позивом на број 
02318, са назнаком: „За конкурсну документацију – јавна набавка број 
ОП/Д/04/11”.

Заинтересована лица могу доставити писани захтев за достављање 
конкурсне документације уз доказ о уплати 1.500,00 динара за трошкове 
умножавања и доставу конкурсне документације.

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног по-
зива у „Службеном гласнику Републике Србије”, до 12,00 часова без обзи-
ра на начин на који су послате. Уколико последњи дан рока пада у нерадни 
дан, рок истиче првог наредног радног дана.

Понуду сачињену према упутству наручиоца доставити у затвореној 
коверти на адресу: Установа студентско одмаралиште Београд, Авалски 
пут број 3, 11223 Бели Поток, са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 
ОП/Д/04/11 – набавка, монтажа и уградња опреме – (не отварати)”, а на 
полеђини коверте (омота) обавезно навести назив и адресу понуђача, број 
телефона и име особе за контакт. 

Понуђачи који не доставе понуду поштом, предају је на писарници 
Установе студентско одмаралиште Београд, Авалски пут 3, 11223 Бели 
Поток, први спрат, канцеларија 115.

Понуда, која буде достављена у супротности са условима за пако-
вање, печаћење и означавање биће одбијена као неисправна.

Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење 
понуда истог дана у 12,30 часова у просторијама наручиоца у присуству 
овлашћених представника понуђача, уз присуство овлашћених представ-
ника понуђача. Представници понуђача су дужни да доставе овлашћења за 
заступање. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печа-
том и потписано од стране одговорног лица понуђача. 

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка от-
варања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста под-
нета неблаговремено.

Одлуку у вези са овом јавном набавком наручилац ће донети у ок-
вирном року од 15 радних дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са 
Законом о јавним набавкама.

Заинтересовано лице може, у складу са чланом 32. Закона о јавним 
набавкама, тражити додатне информације и појашњења у вези са припре-
мањем понуде искључиво писаним путем на адресу: Установа студентско 
одмаралиште Београд, Авалски пут број 3, 11223 Бели Поток (за конкурс-
ну комисију) или е-поштом: zoran.avala@hotmail.com, најкасније пет дана 
пре истека рока за подношење понуда. Телефоном није дозвољено тра-
жење појашњења из члана 32. Закона о јавним набавкама.

Додатне информације могу се добити телефоном 011/3907-943 или 
е-поштом: zoran.avala@hotmail.com, особа за контакт Зоран Спасојевић, у 
периоду од 9,00 до 14,00 часова, радним даном. П-9314

УслУгЕ
На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 1. и чла на 71. став 1. За ко на о јав-

ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) и Од лу ке Скуп шти не 
гра да Сме де ре ва о за ду жи ва њу гра да Сме де ре ва на име фи нан си ра ња ка-
пи тал них ин ве сти ци о них рас хо да број 400-1354/2011-12 од 31. мар та 2011. 
го ди не

ГРАД СМЕ ДЕ РЕ ВО 
11300 Сме де ре во, Омла дин ска 1

об јављује

ПРЕТ ХОД НИ РАС ПИС 
о на ме ри да спро ве де по сту пак јав не на бав ке услу ге

На ру чи лац, град Сме де ре во, на ме ра ва да у 2011. го ди ни спро ве де 
по сту пак јав не на бав ке услу ге – фи нан сиј ска услу га – кре дит но за ду же ње 
гра да Сме де ре ва на име фи нан си ра ња ка пи тал них ин ве сти ци о них рас хо да.

Вред ност јав не на бав ке из но си 265.000.000 ди на ра.
По че так јав не на бав ке услу ге пла ни ран је по ис те ку ро ка из чла на 71. 

став 2. За ко на о јав ним на бав ка ма.
До де ла уго во ра за пред мет ну јав ну на бав ку оба ви ће се у отво ре ном 

по ступ ку.
Сви по тен ци јал ни по ну ђа чи мо гу се ин фор ми са ти и кон так ти ра ти 

Оде ље ње за фи нан си је Град ске упра ве Сме де ре во, Омла дин ска 1, 11300 
Сме де ре во, те ле фон 026/222-257, осо ба за кон такт је Бо сиљ ка Пле ћић, на-
чел ник Оде ље ња. 11748

На осно ву чла на 88. и чла на 70. став 1, а у ве зи са чла ном 85. став 1. 
За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЈП ЕПС 
ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО  

„ТЕР МО Е ЛЕК ТРА НЕ НИ КО ЛА ТЕ СЛА” ДОО  
11500 Обре но вац, Бо го љу ба Уро ше ви ћа Цр ног 44

об  ј а  вљу  ј е

ПРЕТ ХОД НИ РАС ПИС

У то ку 2011. го ди не, за по тре бе одр жа ва ња по стро је ња ко ја се на ла зе 
у скло пу при вред ног дру штва, Јав но пред у зе ће Елек тро при вре да Ср би је, 
При вред но дру штво „Тер мо е лек тра не Ни ко ла Те сла” д.о.о., Обре но вац на-
ме ра ва да спро ве де ква ли фи ка ци о ни по сту пак јав не на бав ке услу га, чи ја 
про це ње на вред ност пре ла зи 50.000.000,00 ди на ра, и то у де лу ко ји се од-
но си на одр жа ва ње цев них ин ста ла ци ја и чи шће ње под при ти ском це ви 
кон ден за то ра, пе пе ло во да и шља ко во да.

Чи шће ње ка на ли за ци о них ин ста ла ци ја, чи шће ње дре на жних це ви 
на де по ни ји пе пе ла, чи шће ње PU TOX по стро је ња, шах ти и ин ста ла ци ја, 
хи дро ме ха нич ким пу тем – во дом под ви со ким при ти ском, без оште ће ња 
основ ног ма те ри ја ла це ви, чи шће ње кон ден за то ра и шља ко во да.

Рок за ре а ли за ци ју на бав ке је 31. 12. 2011. го ди не.
Фор ми ра ње ква ли фи ка ци о них ли ста ће се спро ве сти при ме ном ква-

ли фи ка ци о ног по ступ ка у скла ду са чла ном 89. ЗЈН. 
Осо ба за кон такт: Мар ко Ма тић, те ле фон 011/205-45-29. 11723

На основу члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, број 116/08)

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО 

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА 
11050 Београд, Црнотравска 17

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда за јавну набавку услуге у отвореном поступку 
за испоруку и замену измењивача топлоте и потхлађивача кондензата 

у објекту ВМА  
број ЈН 3046/11 

1. Предмет јавне набавке је набавка услуге: испорука и замена из-
мењивача топлоте и потхлађивача кондензата у објекту Војномедицинске 
академије, у свему према предмеру радова прецизираним у конкурсној до-
кументацији.

2. Понуђач треба да достави понуду за укупну услугу.
3. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована лица која ис-

пуњавају услове прописане чланом 44. став 2. тачке 1-7 Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС‘‘, број 116/08).

4. Испуњеност услова понуђач доказује достављањем доказа, уз по-
нуду, наведених у члану 45. Закона о јавним набавкама у облику и на начин 
како је то прописано наведеном одредбом Закона. Докази из чл. 44. Закона 
могу се доставити у овереним копијама.

5. Понуда са варијантама није дозвољена.
6. Понуде ће се оцењивати применом критеријума: „Најнижа понуђе-

на цена“ 
7. Увид у конкурсну документацију и преузимање конкурсне доку-

ментације може се извршити радним даном од 10.00 до 14.00 часова до 
истека рока за подношење понуде, у просторијама Војномедицинске ака-
демије, 11050 Београд, улица Црнотравска број 17, Одељење за инфра-
структуру, пети спрат. Увид у конкурсну документацију може извршити 
лице које приложи овлашћење понуђача, потписано и оверено печатом 
понуђача. Конкурсну документацију може преузети лице које приложи 
овлашћење понуђача, потписано и оверено печатом понуђача, и које при-
ложи доказ о бесповратној уплати износа од 500,00 динара на жиро ра-
чун Наручиоца број: 840-941621-02, сврха уплате: преузимање конкурсне 
документација број 3046/11. Овлашћена лица понуђача дужна су да се 
упознају са локацијом унутар објекта ВМА где ће се изводити радови, 
детаљно сагледају обим радова и транспортне путеве за демонтирани ма-
теријал и нову опрему. Обилазак ће се обавити двадесетог дана од дана 
објављивања јавног позива у времену од 10,00 до 12,00 часова.

8. Заинтересовани понуђачи морају да своје понуде доставе у пи-
саном облику на српском језику у року од 30 дана, од дана објављивања 
јавног позива у „Службеном гласнику РС”, до 10,00 часова последњег 
дана истека рока, поштом на адресу: Војномедицинска академија, улица 
Црнотравска број 17, 11050 Београд, или личном предајом на шалтеру 
Деловодства ВМА (пети спрат) на истој адреси, са назнаком „Не отварати 
– Понуда за јавну набавку број 3046/11». На полеђини коверте потребно је 
назначити адресу понуђача, контакт телефон и лице за контакт.
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9. Понуда се сачињава у складу са јавним позивом Наручиоца и кон-

курсном документацијом за ову услугу. Понуђач може да поднесе само јед-
ну понуду. Образац понуде, и осталу конкурсну документацију на којој се 
тражи потпис понуђача, треба да потпише лице овлашћено за заступање 
понуђача и овери печатом.

10. У поступку јавне набавке биће разматране само благовремено 
поднете понуде. Благовременим понудама сматраће се само оне понуде 
које су Наручиоцу приспеле до 10,00 часова последњег дана истека рока, 
без обзира на начин како су послате. Уколико рок истиче на дан који је 
нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи 
радни дан. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није приспела 
до датума и сата наведеног у јавном позиву. Све неблаговремено поднете 
понуде Комисија Наручиоца за јавну набавку број: 3046/11, по окончању 
поступка отварања понуда, вратиће неотворене понуђачима, са назнаком 
да су поднете неблаговремено.

11. Јавно отварање понуда ће се обавити у 10,30 часова последњег 
дана истека рока за подношење понуда на адреси: Војномедицинска ака-
демија, 11050 Београд, улица Црнотравска број17, пети спрат, сала број 40 
б. Пре почетка отварања понуда, присутни представници понуђача треба 
да комисији Наручиоца предају оверена пуномоћја за учешће у поступку 
отварања понуда, потписана од лица овлашћеног за заступање понуђача.

12. Одлука о избору најповољније понуде биће донесена у року од 20 
дана од дана јавног отварања понуда.

13. Ближа обавештења и информације о овом јавном позиву и кон-
курсној документацији могу се добити на телефон 011/3608-284 или 
011/2669-999 сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова. Особа за контакт: 
Момчило Топаловић. 

14. Овај позив објавити у „Службеном гласнику РС” и на порталу 
Управе за јавне набавке. 11207

На осно ву чла на 69, члана 70. и члана72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав-
ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ВОЈ НА ПО ШТА 4100 НО ВИ САД 
Но ви Сад, Бе о град ска 21

oб јављује
ЈАВ НИ ПО ЗИВ  

за при ку пља ње по ну да  
вр ста по ступ ка: отво ре ни по сту пак

Пред мет јав не на бав ке: услу га при пре ма ња и до пре ма ња го то ве хра-
не за из дво је не објек те на Фру шкој го ри. ( ред ни број ЈН 01/2011).

Опис пред ме та јав не на бав ке: 
По пред ме ту јав них на бав ки при пре ме и до пре ма ња го то ве хра не у 

пе ри о ду од 01.06.-31.12.2011.го ди не за из дво је не објек те ко ји се на ла зе на 
Фру шкој Го ри. Укуп но има 8 обје ка та, са про сеч ним днев ним по тре ба ма 
од 40 обро ка и у за ви сно сти од уда ље но сти објек та у ко јем се вр ши при-
пре ма ње хра не за до пре ма ње јед ног обе да пре ђе се у про се ку 100 ки ло ме-
та ра.

Усло ви за уче ство ва ње у по ступ ку: 
Пра во уче шћа има ју сва фи зич ка и прав на ли ца ко ја ис пу ња ва ју 

усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма. Ис пу ње ност на ве де них 
усло ва по ну ђач до ка зу је на на чин пред ви ђен чла ном 45. За ко на. Усло ви ко-
је сва ки по ну ђач тре ба да ис пу ни као и на чин на ко ји се до ка зу је ис пу ње-
ност усло ва су бли же од ре ђе ни кон курс ном до ку мен та ци јом.

Кри те ри јум и еле мен ти кри те ри ју ма за из бор нај по вољ ни је по ну де: 
Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је „еко ном ски нај по вољ-

ни ја по ну да“.
По себ ни (по је ди нач ни) кри те ри ју ми ко ји се оце њу ју у „еко ном ски 

нај по вољ ни јој по ну ди” су:
– Укуп на по ну ђе на це на за до ру чак, ру чак и ве че ру као оброк за је-

дан дан за јед ну осо бу,
– Ка са скон то,
– Ка те го ри ја ре сто ра на,
– Про сек ста ро сти мо тор них во зи ла на ме ње них за до пре ма ње хра не.
Увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је: 
За ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу из вр ши ти увид у кон курс ну до ку мен-

та ци ју сва ког рад ног да на, од 09,00 до 13,00 ча со ва, по чев од да на об ја вљи-
ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. Кон курс на до ку мен та ци ја 
се мо же пре у зе ти на адре си: Вој на по шта 4100 Но ви Сад, Бе о град ска 21, 
ка сар на „Твр ђа ва”, у про сто ри ји број 35 ко манд не згра де. Кон курс на до ку-
мен та ци ја мо же би ти до ста вље на по штом на зах тев за ин те ре со ва них ли ца по 
до ста вља њу до ка за о упла ти из но са од 500 ди на ра на жи ро ра чун на ру чи о ца 
број 840-19540845-28, при ма оц РЦ МО (ВП 4100 Но ви Сад), по зив на број 
122742312240482, са на зна ком „За кон курс ну до ку мен та ци ју ЈН бр. 01/2011”. 

По ну ђач ће за тро шко ве умно жа ва ња и до ста вља ња кон курс не до-
ку мен та ци је упла ти ти из нос од 500 ди на ра на жи ро ра чун на ру чи о ца број 
840-19540845-28, при ма оц РЦ МО (ВП 4100 Но ви Сад), по зив на број 
122742312240482, са на зна ком „За кон курс ну до ку мен та ци ју ЈН бр. 01/2011”. 

Вре ме и ме сто под но ше ња по ну да: 
Рок за под но ше ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по-

зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. Та чан да тум и вре ме за под но ше ње по-
ну да по ну ђа чи ће до би ти при ли ком пре у зи ма ња кон курс не до ку мен та ци је. 
По ну де мо ра ју би ти по ве за не и уко ри че не спи рал ном тра ком у це ли ну и 
за пе ча ће не, та ко да се не мо гу на кнад но уба ци ва ти, од стра њи ва ти или за-
ме њи ва ти по је ди нач ни ли сто ви, од но сно при ло зи, а да се вид но не оште те 
ли сто ви или пе чат.По ну де се пре да ју лич но од стра не по ну ђа ча на ру чи о-
цу у за тво ре ној и за пе ча ће ној ко вер ти на адре су: Вој на по шта 4100 Но ви 
Сад, ули ца Бе о град ска број 21, Пе тро ва ра дин, са на зна ком „Не отва ра ти 
– По ну да у отво ре ном по ступ ку за јав ну на бав ку услу га при пре ма ња и до-
пре ма ња го то ве хра не за из дво је не објек те на Фру шкој го ри, ред. бр. ЈН 
01/2011”. На по ле ђи ни ко вер те упи са ти на зив по ну ђа ча и адре су по ну ђа ча.

Отва ра ње по ну да: 
Отва ра ње по ну да је јав но. По ну де ће се отва ра ти у ро ку од 15 ми ну та 

од мо мен та ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да, ко ји ће би ти де фи ни сан у 
кон курс ној до ку мен та ци ји. Отва ра ње по ну да ће се оба ви ти у про сто ри ја ма 
на ру чи о ца, Вој не по ште 4100 Но ви Сад, ули ца Бе о град ска број 21, Пе тро-
ва ра дин. Отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти сва за ин те ре со ва на ли ца. 
Пред став ни ци по ну ђа ча мо ра ју има ти ове ре но, за ве де но и опе ча ће но пу но-
моћ је од по ну ђа ча у по ступ ку јав не на бав ке за уче шће у по ступ ку отва ра-
ња по ну да. Овла шће ње се пре да је Ко ми си ји за јав ну на бав ку пре отва ра ња 
по ну да.

Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де: 
Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до не та у ро ку од 5 да на 

од да на отва ра ња по ну да. На ве де ну од лу ку на ру чи лац ће до ста ви ти свим 
под но си о ци ма по ну да у ро ку од три да на од да на ње ног до но ше ња.

Кон такт: 
До дат не ин фор ма ци је и об ја шње ња у ве зи са при пре мом по ну де, по-

ну ђа чи мо гу до би ти ис кљу чи во у пи са ном об ли ку. Пи та ња тре ба упу ти ти 
на адре су: Вој на по шта 4100 Но ви Сад, ули ца Бе о град ска број 21, Пе тро ва-
ра дин, уз на по ме ну „Об ја шње ње – по зив на инт. бр. 82-1/__”, нај ка сни је 5 
(пет) да на пре ис те ка ро ка за под но ше ње по ну де.

Кон такт осо бе су ма јор мр Љу бо мир Ши јач ки, дипл.инж. и ма јор 
Але Ша ка но вић. 11175

На основу члана 70. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије” број 116/08)

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 
Београд, Булевар краља Александра 77

упућу је

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање писмених понуда за јавну набавку финансијске услуге 

(јавна набавка број От - 3/11)

Предмет јавне набавке је финансијска услуга: набавка кредита у 
износу од 105.000.000,00 динара, за финансирање капиталних инвести-
ционих радова – адаптација и санација објекта месне заједнице „Старо 
Миријево“, трга и спортског терена око месне заједнице и адаптација 
амфитеатра Спортског центра „Олимп-Звездара“ (јавна набавка број От–
3/11). 

Избор најповољније понуде извршиће се у отвореном поступку. 
Право учешћа по јавном позиву имају имају понуђачи који испуња-

вају услове за учешће у поступку у складу са чланом 44. Закона о јавним 
набавкама, а испуњеност услова дужни су да докажу на начин прописан 
чланом 45. Закона о јавним набавкама.

Понуде се достављају и припремају у складу са Законом о јавним 
набавкама, овим јавним позивом и конкурсном документацијом.

У конкурсној документацији дато је детаљно упутство у вези са вр-
стом доказа и начином доказивања испуњавања обавезних услова, а у зави-
сности од тога да ли понуђач наступа самостално или са подизвршиоцем 
или као група понуђача у заједничкој понуди.

Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним ко-
пијама, а понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија дужан је да 
у року од три дана од дана пријема писменог позива наручиоца достави 
оригинал или оверену копију наведених доказа, у супротном понуда ће 
бити одбијена као неисправна. 

Услови задуживања наручиоца наведени су у конкурсној документа-
цији, која садржи кредитни захтев и документацију о кредитној способ-
ности.

Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу конкурсне доку-
ментације, јасна и недвосмислена, потписана и оверена печатом одговор-
ног лица понуђача.

Понуда се подноси на српском језику.
Важност понуде је 90 дана.
Вредности у понуди морају бити исказане у динарима.
Не прихвата се валутна клаузула.
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Понуда у варијантама није дозвољена.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
Увид у конкурсну документацију може се извршити у времену од 

10,00 до 14,00 часова, сваког радног дана од дана објављивања јавног по-
зива у „Службеном гласнику Републике Србије”, у Одељењу за финансије 
и привреду Управе Градске општине Звездара, Београд, Булевар краља 
Александра 77, соба 703, седми спрат.

 Конкурсна документација неопходна за достављање понуда може се пре-
узети на горе наведеној адреси, уз овлашћење (које мора да садржи и: седиште 
понуђача, број телефакса и e-mail адресу) и доказ о уплати износа од 500,00 ди-
нара, на имe трошкова умножавања и достављања конкурсне документације, на 
жиро рачун Управе Градске општине Звездара број: 840-132640-05, с позивом 
на број 97 73-00000-771111-00-01-000, сврха уплате „конкурсна документација 
број От -3/11”. Износ надокнаде се не враћа понуђачима.

Понуде се подносе у затвореној коверти, на адресу: Управа Градске 
општине Звездара, Одељење за финансије и привреду, Београд, Булевар 
краља Александра 77. Коверат са понудом мора имати назнаку „Понуда: 
кредит (От-3/11) – Не отварати“. Коверат са понудом на полеђини, мора има-
ти ознаку: назив понуђача, седиште понуђача, особа за контакт понуђача, те-
лефон особе за контакт, као и назнаку о начину наступања у поступку јавне 
набавке, односно, да ли понуђач наступа самостално или понуду подноси 
група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, обавезна је назна-
ка назива и седишта за сваког члана групе, као и назнака ко је овлашћени 
члан групе, контакт особа и телефон контакт особе овлашћеног члана групе. 

Понуђачи који подносе понуду лично, подносе је у Писарницу 
општинске управе, у приземљу управне зграде Наручиоца, на горе наве-
деној адреси. 

Уколико понуђач достави понуду у супротности са условима за па-
ковање, печаћење и означавање, понуда ће бити одбијена као неисправна.

Рок за подношење понуда је 22 дана од дана објављивања јавног по-
зива у „Службеном гласнику Републике Србије”. Благовременим ће се сма-
трати све понуде које стигну наручиоцу најкасније последњег дана наведе-
ног рока до 10.00 часова. Уколико рок истиче у дан који је нерадни (субота 
или недеља) или у дане државног празника, као последњи дан сматраће се 
први следећи радни дан.

Јавно отварање понуда, уз присуство представника понуђача, оба-
виће се истог дана по истеку рока за подношење понуда, са почетком у 
13.00 часова, у Малој сали, на првом спрату Управне зграде наручиоца, у 
Београду, Булевар краља Александра 77. Представници понуђача који буду 
присуствовали отварању понуда, треба да поднесу пуномоћја са заводним 
бројем, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стра-
не наручиоца до назначеног датума и часа.

Наручилац ће, по окончању јавног отварања понуда, вратити понуђа-
чима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су 
поднете неблаговремено.

За све детаљније информације можете се обратити на телефон 3405-960. 
Особа за контакт је Снежана Бранковић.

Оквирни датум доношења одлуке о избору најповољније понуде је 
30 дана од дана јавног отварања понуда. E-2754

На основу чл. 69. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени гла-
сник РС”, број 116/08) и члана 3. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гла-
сник РС”, број 50/09)

ГРАД НОВИ САД 
СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

21000 Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина број 2

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда у отвореном поступку 

за јавну набавку услуга – услуга прања и чишћења 
обликовану по партијама од 1 до 6 

(шифра ОППЧ-3/2011)

1) Подаци о наручиоцу: Град Нови Сад, Служба за заједничке посло-
ве Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина број 2.

2) Врста поступка: отворени поступак
3) Предмет набавке: услуге – услуга прања и чишћења, према специ-

фикацији и карактеристикама прецизираним у конкурсној документацији.
– партија 1 –  Услуга одржавања хигијене у објектима које користе 

органи управе, посебне организације и службе
– партија 2 –  Услуга прања и чишћења теже приступачних стаклених 

површина
– партија 3 – Услуга машинског чишћења подних и зидних површина 
– партија 4 – Услуга машинског прања тракастих завеса
– партија 5 –  Услуга машинског чишћења и прања тапацираног на-

мештаја, подних и зидних површина 
– партија 6 – Услуга прања и пеглања текстилне галантерије

4) Услови за учествовање у поступку: Понуду могу поднети сви за-
интересовани понуђачи који испуњавају услове предвиђене чланом 44. 
Закона о јавним набавкама, с тим што уз понуду достављају и доказе о 
испуњености услова из тог члана, у складу са чланом 45. овог закона и 
конкурсном документацијом.

5) Начин припремања понуде: Понуда мора у целини бити при-
премљена у складу са овим јавним позивом и Конкурсном документацијом 
за јавну набавку услуга - услуга прања и чишћења, обликовану по партија-
ма од 1 до 6 (шифра: ОППЧ-3/2011).

6) Време и место увида у конкурсну документацију: Непосредан 
увид у конкурсну документацију заинтересована лица могу остварити од 
дана објављивања овог јавног позива у „Службеном гласнику РС“, сваког 
радног дана у времену од 9,00 до 14,00 часова у просторијама Наручиоца, 
Града Новог Сада, Службе за заједничке послове, Нови Сад, Жарка 
Зрењанина 2, спрат II, канцеларија број 35. 

7) Услови за преузимање конкурсне документације: Преузимање 
конкурсне документације, заинтересована лица могу остварити искључи-
во лично од дана објављивања овог јавног позива у „Службеном гласнику 
РС”, сваког радног дана у времену од 9,00 до 14,00 часова у просторијама 
Наручиоца, Града Новог Сада, Службе за заједничке послове, Нови Сад, 
Жарка Зрењанина 2, спрат II, канцеларија број 35. 

За преузимање конкурсне документације у штампаном облику заин-
тересовано лице уплаћује трошкове откупа конкурсне документације у из-
носу од 2.000,00 динара на рачун Скупштине града Новог Сада – приходи 
градских органа управе, број 840-742341843-24, позив на број: модел 97; 
позив на број (одобрења) 20511, са назнаком шифре и редног броја јавне 
набавке. Уплаћена средства се не враћају.

За преузимање конкурсне документације потребно је писмено овла-
шћење заинтересованог лица/понуђача за лице које преузима исту и доказ 
о уплати трошкова откупа конкурсне документације.

8) Време, место и начин подношења понуде: Заинтересовани по-
нуђач је дужан да поднесе понуду најкасније до 12,00 часова тридесетог 
дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. 

Уколико рок истиче у дан који је нерадан (субота или недеља) или у дан 
државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан.

Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у јавном позиву, 
сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, 
враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуда се доставља непосредно или путем поште на адресу: Град 
Нови Сад, Служба за заједничке послове, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2.  
Коверат мора имати ознаку: „Понуда за јавну набавку услуга – услуга 
прања и чишћења, обликовану по партијама од 1 до 6, партија број _____ 
(шифра: ОППЧ-3/2011) – не отварати”, а на полеђини назив понуђача и 
адресу, број телефона и факса понуђача, као и име особе за контакт.

9) Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се оба-
вити тридесетог дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном 
гласнику РС”, у 13,00 часова у просторијама наручиоца. 

Овлашћени представници понуђача, могу учествовати у поступку 
јавног отварања понуда уколико докажу својство представника понуђача, 
предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији за јавну набавку.

10) Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније пону-
де: Критеријум за оцењивање понуда је „економски најповољнија понуда“ 
узимајући у обзир следеће елементе критеријума: цена и рок плаћања

Опис и вредносно изражавaње критеријума за оцењивање понуда 
садржани су у конкурсној документацији.

11) Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: 
Наручилац ће у року од 15 дана од дана јавног отварања понуда донети 
Одлуку о избору најповољније понуде. 

12) Додатне информације: Додатне информације и обавештења у 
вези са припремом понуде понуђач може тражити искључиво у писаном 
облику, доставом захтева на адресу: Град Нови Сад, Служба за заједничке 
послове, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, или електронску адресу: milijana.
gajic@uprava.novisad.rs са назнаком: „Питања за Комисију за јавну набавку 
услуга – услуга прања и чишћења, обликовану по партијама од 1 до 6 (ши-
фра: ОППЧ-3/2011)”, а Наручилац ће на захтев заинтересованих лица од-
говарати у року од два дана од дана пријема захтева. E-2845

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број 116/2008) 

ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА”

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке  
услуге закупа огласног простора у електронским медијима 

број ЈН 53/2011

1. Предмет јавне набавке је услуга закупа огласног простора у 
електронским медијима (у даљем тексту: услуга), за потребе ЈП ПТТ са-
обраћаја „Србија” (у даљем тексту: Наручилац). 



27 / 20. IV 2011. 45
Предметна јавна набавка биће спроведена у отвореном поступку у 

складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08; 
у даљем тексту: Закон), и другим важећим прописима из ове области.

2. Право на учешће у поступку јавне набавке имају сва заинтересована 
лица која испуњавају услове предвиђене чланом 44. Закона, а испуњеност 
тих услова дужни су да докажу на начин прописан чланом 45. Закона, а у 
складу са Конкурсном документацијом где су услови ближе дефинисани.

3. Kонкурсна документација може се преузети на адреси Наручиоца: 
ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”, Дирекција за логистику, Сектор за набавке и 
управљање системом складишта, 11000 Београд, Таковска 2, канцеларија 
број 14 (у даљем тексту: адреса Наручиоца) сваког радног дана од 8,00 до 
15,00 часова. Право на увид у конкурсну документацију имају сва заинтере-
сована лица. Приликом преузимања документације прилаже се доказ о уп-
лаћеном износу од 500,00 (петстотина) динара на текући рачун Наручиоца 
број 160-0000000000800-04. Уплаћена средства се неће враћати.

4. Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом 
Наручиоца и конкурсном документацијом за ову јавну набавку. Понуђач 
може да поднесе само једну понуду. Понуде са варијантама нису дозвоље-
не. Понуде морају бити достављене у затвореној коверти овереној печатом, 
на адресу Наручиоца, у року од 31 (тридесетjедног) дана од дана објављи-
вања јавног позива, и то најкасније до 12,00 часова, последњег дана рока 
за достављање понуда, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуге заку-
па огласног простора у електронским медијима, број ЈН: 53/2011 – не от-
варати пре седнице за јавно отварање понуда”. На полеђини коверте мора 
бити назначен назив и адреса понуђача. Благовременим се сматрају понуде 
које су до истека рока за подношење понуде приспеле Наручиоцу, без об-
зира на начин на који су послате. 

Неблаговремене понуде неће бити разматране, већ ће по окончању 
поступка отварања понуда неотворене бити враћене понуђачима уз назна-
ку да су поднете неблаговремено.

5. Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму 
објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Рачунање рока се 
врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана обја-
вљивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Уколико је последњи 
дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник), рок истиче пр-
вог наредног радног дана.

6. Понуде ће бити отворене јавно у 12,15 часова последњег дана 
истека рока за подношење понуда, на адреси Наручиоца. Представници 
понуђача, изузев директора предузећa, који ће присуствовати јавном от-
варању, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора 
предузећа за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се 
овлашћење односи на предметну јавну набавку. 

7. Избор најповољније понуде, Наручилац ће извршити у оквирном 
року од 45 (четрдесетпет) дана од дана истека рока за подношење понуда, 
применом критеријума „најнижа понуђена цена” , у складу са чланом 52. 
Закона.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са 
Законом.

8. Све додатне информације заинтересовани могу тражити и добити 
искључиво писаним путем на адреси Наручиоца, телефаксом 011/302-22-13  
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, сваког радног 
дана у времену од 8,00 до 15,00 часова. Контакт особа: Дејан Неговановић.
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На осно ву чл. 69. 70. и 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) 

 ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „СР БИ ЈА ШУ МЕ” 
Бе о град, Бу ле вар Mихајла Пу пи на 113 

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да 

у отво ре ном по ступ ку за на бав ку услу га на по сло ви ма 
ко ри шће ња шу ма

Пред мет јав не на бав ке: на бав ка услу га на по сло ви ма ко ри шће ња шу-
ма на под руч ју ШГ „Ти моч ке шу ме” – Бо ље вац, за 2011. го ди ну. 

1. Пред мет на бав ке је об ли ко ван у 14 пар ти ја , и то:
пар ти ја 1  ШУ Бо ље вац,се ча и из ра да дрв.сор ти ме на та Г.Ј. .„Га ри-Ве-

ли ки Врх” оде ље ње 1а,20 а,22 б,ц,23 а,24 а,25а,93 а,ц 
– обло-тех нич ко др во 
– про стор но ви ше ме тар ско др во 
– просторно дрво

пар ти ја 2  ШУ Бо ље вац,,се ча и из ра да дрв.сор ти ме на та Г.Ј. .„Ју жни 
Ку чај 2” оде ље ње 43 а,б,ц-47 а-44 а,б,ц, 
– обло-тех нич ко др во 
– просторно вишеметарско дрво – просторно дрво

пар ти ја 3  ШУ Бо ље вац,,се ча и из ра да дрв.сор ти ме на та Г.Ј. .„Ју жни 
Ку чај 3” оде ље ње 22 а,ц,23 а,б Г.Ј. „Бе ле во де” 68 а,б 
– обло-тех нич ко др во 
– про стор но ви ше ме тар ско др во 
– просторно дрво

пар ти ја 4  ШУ Бо ље вац,се ча и из ра да дрв.сор ти ме на та Г.Ј. .„Ју жни 
Ку чај 3” оде ље ње 3 а,4 а,б Г.Ј.„Бе ле во де” оде ље ње 85 
а,б,ц,д,е, 
– обло-тех нич ко др во 
– просторно вишеметарско дрво - просторно дрво

пар ти ја 5  ШУ Д.Ми ла но вац,се ча и из ра да дрв.сор ти ме на та Г.Ј.„Ми-
роч” оде ље ње 13 б,ц,е, 14 а,б 
– просторно дрво

пар ти ја 6  ШУ Д.Ми ла но вац, се ча и из ра да дрв.сор ти ме на та Г.Ј. „Де-
ли Јо ван 1” оде ље ње 60 а,б 
– обло-тех нич ко др во 
– просторно дрво

пар ти ја 7  ШУ Д.Ми ла но вац,се ча и из ра да дрв.сор ти ме на та Г.Ј. „Ми-
роч” оде ље ње 10 а,г, 11 а.ц.д 
– обло-тех нич ко др во 
– просторно дрво

пар ти ја 8  ШУ Д.Ми ла но вац,се ча и из ра да дрв.сор ти ме на та Г.Ј. „Ми-
роч” оде ље ње 33 а,б 
– обло-тех нич ко др во 
– просторно дрво

пар ти ја 9  ШУ Бо ље вац,се ча и из ра да Г.Ј. „Га ри-Ве ли ки Врх” оде ље-
ње 93 а,ц, 
– цр ни бор-тех нич ка гра ђа 
– просторно огревно дрво

пар ти ја 10  ШУ Кња же вац,при вла че ње дрв.сор ти ме на та Г.Ј. .„Ба бин 
Зуб-Ор лов ка мен-Го лаш” оде ље ње 41а,42а,43б 
– обло-техничко дрво

пар ти ја 11  ШУ Кла до во,при вла че ње дрв.сор ти мен та Г.Ј. „Ка ме нич ка 
ре ка 2” оде ље ње 20 а,д, 
– обло тех нич ко др во 
– вишеметарско дрво

пар ти ја 12  ШУ До њи Ми ла но вац,при вла че ње дрв.сор ти мен та Г.Ј. 
„Де ли Јо ван 1” Оде ље ње 20 а,ц, 21 а,ц, 36 а 
– обло тех нич ко др во 
– вишеметарско огревно дрво

пар ти ја 13  ШУ Бо ље вац, из но ше ње са па ко ва њем Г.Ј. „Че сто бро ди-
ца” оде ље ње 33 а,б,ц, 64 б,е,ф, 50 а,б, 68 ц, 69 а,б,ц,д 
– просторно огревно дрво

пар ти ја 14  ШУ Бо ље вац,из но ше ње са па ко ва њем,Г.Ј. „Че сто бо ро ди-
ца” оде ље ње 65 ц,г 76 а,б,ц, 77 а,б, 34 а,б,д, 
Г.Ј. „Га ри ве ли врх” оде ље ње 2 а,б,ц 
Г.Ј. „Ртањ” оде ље ње 29 а 
Г.Ј. „Бо го ви на 1” 63 а,б 
– просторно огревно дрво 2.

2. Усло ви за уче ство ва ње у по ступ ку (пра во уче шћа, до ка зи о ис пу-
ње но сти усло ва..)

Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сви по ну ђа чи ко ји ис пу ња ва ју оба ве-
зне усло ве пред ви ђе не чл. 44. За ко на о јав ним на бав ка ма и по себ не усло ве 
из кон курс не до ку мен та ци је. Ис пу ње ност усло ва под но си лац по ну де до ка-
зу је на на чин утвр ђен чла ном 45. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08), а у слу ча ју да под но си лац по ну де има по ди зво-
ђа че или уче ству је у за јед нич кој по ну ди ду жан је да до ста ви до ка зе из чл. 
49, од но сно чл. 50. За ко на.

3. Кри те ри ју ми за из бор нај по вољ ни је по ну де 
Из бор нај по вољ ни је по ну де из вр ши ће се при ме ном кри те ри ју ма еко-

ном ски нај по вољ ни је по ну де, пре ма сле де ћим еле мен ти ма кри те ри ју ма: 
(а) нај ни жа по ну ђе на це на, 90 пон де ра и (б) рок пла ћа ња, 10 пон де ра.

4. Увид и пре у зи ма ње до ку мен та ци је (усло ви, ме сто,вре ме, рок, на-
кна да тро шко ва ..)

Не по сред ни увид у кон курс ну до ку мен та ци ју и пре у зи ма ње исте 
за ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу из вр ши ти у про сто ри ја ма ШГ „Ти моч ке 
шу ме”, Бо ље вац, Дра ги ше Пе тро ви ћа 5, сва ког рад ног да на од 08:00 до 
14:00 са ти, по чев од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла-
сни ку РС”, уз прет ход ну на ја ву те ле фо ном и пи са но овла шће ње фир ме. 
При ли ком пре у зи ма ња кон курс не до ку мен та ци је при ла же се до каз о упла-
ће ном из но су од 2.000,00 РСД на те ку ћи ра чун бр. 245-0017712104168-22 
код Агро бан ке АД Бе о град на име тро шко ва при пре ма ња и умно жа ва ња 
кон курс не до ку мен та ци је. Свр ха упла те: от куп кон курс не до ку мен та ци је. 
Упла ће на сред ства се не вра ћа ју.

5. Под но ше ње по ну да (рок, ме сто, вре ме, на чин, на зна ка..)
По ну де се под но се у ро ку од 22 да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу-

жбе ном гла сни ку РС”, пре по ру че ном по шиљ ком или лич но, на адре су ШГ 
„Ти моч ке шу ме”, Бо ље вац, Дра ги ше Пе тро ви ћа 5, у за тво ре ним ко вер та-
ма, са на зна ком: „по ну да за услу ге на ко ри шће њу шу ма за 2011. го ди ну 
– пар ти је број ___________________ – не отва ра ти”. На по ле ђи ни ко вер те 
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оба ве зно на ве сти на зив под но си о ца по ну де, тач ну адре су и кон такт те ле-
фон. Бла го вре ме ном ће се сма тра ти све по ну де ко је стиг ну на адре су из ове 
тач ке, нај ка сни је по след њег да на ис те ка ро ка до 09:45 ча со ва. Уко ли ко рок 
ис ти че на дан ко ји је не рад ни или на дан др жав ног пра зни ка, као по след њи 
дан на ве де ног ро ка ће се сма тра ти пр ви сле де ћи рад ни дан до 09,45 ча со ва.

6. Отва ра ње по ну да (ме сто,вре ме, при су ство ва ње за ин те ре со ва них ..)
Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се по след њег да на ис те ка ро ка за 

под но ше ње по ну да, у 10,00 ча со ва, у про сто ри ја ма ШГ „Ти моч ке шу ме”, 
Бо ље вац, Дра ги ше Пе тро ви ћа 5, уз при су ство овла шће них пред став ни ка 
по ну ђа ча и дру гих за ин те ре со ва них ли ца. Пред став ни ци по ну ђа ча ко ји 
при су ству ју јав ном отва ра њу по ну да оба ве зни су да под не су пи са но овла-
шће ње за уче шће у по ступ ку.

7. Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де
На ру чи лац ће у ро ку од 30 да на од јав ног отва ра ња по ну да до не ти 

од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де. 
8. Кон такт (осо ба,ме сто,вре ме, тел. број, Е-mail адре са ..)
Оба ве ште ња и до дат не ин фор ма ци је у ве зи уче шћа у по ступ ку јав-

не на бав ке за ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу до би ти сва ког да на од 08:00 
до 14:00 са ти, те ле фо ном на број 030/63-442 или пу тем те ле фак са на број 
030/63-442 кон такт осо ба: Иван Ла за ре вић, дипл.инж.шум. Евен ту ал на 
пи та ња или зах те ви за раз ја шње ње кон курс не до ку мен та ци је мо гу се до-
ста ви ти у пи са ном об ли ку на адре су на ру чи о ца, нај ка сни је до 5 да на пре 
ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да.

9. Оста ле ин фор ма ци је 
По ну де мо ра ју би ти у це ли ни при пре мље не у скла ду са јав ним по-

зи вом и кон курс ном до ку мен та ци јом, на ори ги нал ним обра сци ма из кон-
курс не до ку мен та ци је и са свим при ло зи ма ко ји су са став ни део кон курс не 
до ку мен та ци је. Рок ва же ња по ну да не мо же би ти кра ћи од 60 да на од да на 
отва ра ња по ну да. По ну де са ва ри јан та ма ни су до зво ље не. 11187

На осно ву чл. 69. и 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 116/08)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ СР БИ ЈЕ” 
Бе о град, Не ма њи на 6

упу  ћу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да за 

на бав ку ре дов не оправ ке 10 елек тро ло ко мо ти ва се ри је 461 
у отво ре ном по ступ ку 
(на бав ка бр. 23/2010)

На ру чи лац овим по зи ва по ну ђа че да под не су за пе ча ће не по ну де за: 
ре дов ну оправ ку 10 елек тро ло ко мо ти ва се ри је 461 

Пра во под но ше ња по ну да у отво ре ном по ступ ку за јав ну на бав ку има ју 
сва за ин те ре со ва на до ма ћа или стра на прав на и фи зич ка ли ца , ко ја ис пу ња ва-
ју оба ве зне усло ве за уче шће у по ступ ку , у скла ду са чла ном 44. За ко на о јав-
ним на бав ка ма, као и све усло ве из Јав ног по зи ва и кон курс не до ку мен та ци је 

Кри те ри јум за оце њи ва ње по ну де је еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да 
са сле де ћим еле мен ти ма кри те ри ју ма:

Еле мен ти кри те ри ју ма за утвр ђи ва ње еко ном ски нај по вољ ни је по ну-
де су:

– укуп на вред ност услу ге 85 бо до ва
а) укуп на вред ност услу ге ре дов не оправ ке. 80 бо до ва
б) укуп на вред ност услу ге за мо гу ће до дат не ра до ве 5 бо до ва
 (са мо за оце ну по ну да)
– пла ћа ње 5 бо до ва
Кон курс на до ку мен та ци ја се мо же до би ти на увид или пре у зе ти по-

чев од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, рад-
ним да ном од 10 до 14 ча со ва , до ис те ка ро ка за при јем по ну да , у про сто-
ри ја ма ЈП „Же ле зни це Ср би је” – Сек тор за на бав ке, Здрав ка Че ла ра бр. 
14а, кан це ла ри ја број 19, 11000 Бе о град, Ре пу бли ка Ср би ја.

При ли ком пре у зи ма ња до ку мен та ци је, за ин те ре со ва ни По ну ђа чи су 
ду жни да при ло же до каз о из вр ше ној упла ти из но са од 3.000,00 РСД или 
30 EUR. Из нос се не вра ћа. Тро шко ве до ста ве кон курс не до ку мен та ци је 
ван гра ни ца зе мље На ру чи о ца сно си за ин те ре со ва ни По ну ђач. 

Ди нар ска упла та се мо же на те ку ћи ра чун ЈП „Же ле зни це Ср би је”: 
160-6858-66 Ban ca In te sa a.d. Be o grad, са на зна ком: за кон курс ну до ку мен-
та ци ју – на бав ка бр. 23/2010 – са по зи вом на број: 11-46019-248-50-23/2010 
или де ви зну упла ту за По ну ђа че из ино стран ства на ра чун UniC re dit Bank 
A.D Be o grad, пре ма сле де ћим ин струк ци ја ма

– re fe ren ce num ber 11- 46019-302-54-23/2010
EUR PAYMENT IN STRUC TION 
SWIFT MT103

FI ELD NA ME CON TENT
Send Or de ring part bank 
Re ce i ve BAC XRSBG

Tran sac tion re fe ren ce num ber :20: Ten der no. 23/2010
Va lue da te/cur rency co de/amo unt :32A:
Or de ring cu sto mer :50:
Sen der’s cor re spon dent :53A:
In ter me di ary re im bur se ment in sti tu tion :54A: BKA U ATWW
Ac co unt with in sti tu tion :57A: BAC XRSBG

Be ne fi ci ary cu sto mer

:59:
/_RS35170003900402100806_____________
_________
(Ac co unt num ber)
ZE LE ZNI CE SR BI JE JAV NO PRED U ZE CE
NE MA NJI NA br.6
11000 BE O GRAD
SER BIA___________________
 (Name and Address)

De ta ils of payment :70:

NO TE: 
Ple a se in struct your bank to send MT103 di rectly to UNIC RE DIT BANK 

SER BIA JSC, Bel gra de, Ser bia (SWIFT BIC: BAC XRSBG) co ve ring EUR ac-
co unt of UNIC RE DIT BANK SER BIA JSC with BANK AUSTRIA CRE DI-
TAN STALT AG, Vi en na (SWIFT BIC: BKA U ATWW)

In or der to avoid any furt her cor re spon den ce, de lay or re turn of payment 
due to in com ple te in for ma tion MT 103 must al ways in clu de:

1 full na me and ad dress (stre et, city, sta te) of the or de ring cu sto mer – fi-
eld 50

1 full na me and IBAN (ac co unt num ber) of the be ne fi ci ary cu sto mer – fi-
eld 59

По ну ђач је ду жан да по ну ду са чи ни , у све му пре ма упут ству на ру-
чи о ца и да је до ста ви у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња Јав ног по зи ва 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 12.00 ча со ва, (по ло кал ном вре ме ну), без 
об зи ра на на чин под но ше ња, на адре су: ЈП „Же ле зни це Ср би је” – Сек тор 
за на бав ке, Здрав ка Че ла ра бр. 14а, кан це ла ри ја број 15, 11000 Бе о град, 
Ре пу бли ка Ср би ја. 

Уко ли ко по след њи дан ро ка за под но ше ње по ну да па да у не ра дан 
дан или дан др жав ног пра зни ка, као по след њи дан на ве де ног ро ка сма тра-
ће се пр ви сле де ћи рад ни дан.

Не при хва та се по ну да са ва ри јан та ма.
Рок ва же ња по ну де је 90 ка лен дар ских да на од да на јав ног отва ра ња 

по ну да.
Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се ко ми сиј ски по след њег да на ро ка 

за под но ше ње по ну да, са по чет ком у 13.00 ча со ва, (по ло кал ном вре ме ну), 
у про сто ри ја ма ЈП „Же ле зни це Ср би је” – Сек тор за на бав ке, Здрав ка Че ла-
ра бр. 14а, кан це ла ри ја бр. 33, 11000 Бе о град, Ре пу бли ка Ср би ја , уз при су-
ство овла шће них пред став ни ка за ин те ре со ва них по ну ђа ча.

По ну да до ста вље на по ис те ку ро ка за под но ше ње, сма тра ће се не-
бла го вре ме ном и не ће се отва ра ти, а на ру чи лац ће је по окон ча њу по ступ-
ка отва ра ња вра ти ти нео тво ре ну под но си о цу по ну де, уз по врат ни цу, са на-
зна ком да је под не та не бла го вре ме но.

На ру чи лац ће до не ти од лу ку у ве зи са овом јав ном на бав ком у ро ку 
од 30 да на од да на јав ног отва ра ња по ну да.

Мо гу ћи По ну ђа чи мо гу да до би ју све ин фор ма ци је на адре си:
ЈП“ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ СР БИ ЈЕ“ – Сек тор за на бав ке, Здрав ка Че ла ра 14a, 

11000 Бе о град, РС
- Teл. +381 11 329 20 82
-Факс. +381 11 32-90-740
Кон такт осо ба: Сте ван Ча ра пић. 11287

Pur su ant to Ar tic le 69 and 72 of the Law on Pu blic Pro cu re ment (”Of fi-
cial Ga zet te of RS” No 116/08)the Em ployer

PU BLIC EN TER PRI SE „SER BIAN RA IL WAYS” 
Bel gra de, 6 Ne ma nji na St

An  no  un  ces 

PU BLIC IN VI TA TION 
For sub mis sion of Ten ders for 

Pro cu re ment of Re gu lar Over haul of 10 Elec tric Lo co mo ti ves 
Se ri es 461 

in open pro ce du re – pro cu re ment No 23/2010

The Em ployer he reby in vi tes Ten de rers to sub mit se a led ten ders for:
Re gu lar over haul of 10 elec tric lo co mo ti ves Se ri es 461
All in te re sted do me stic or fo re ign, le gal en ti ti es and na tu ral per sons me-

e ting the man da tory con di ti ons for par ti ci pa tion in the pro ce du re, in li ne with 
the Ar tic le 44 of the Law on Pu blic Pro cu re ment as well as all ot her con di ti ons 
spe ci fied in the Pu blic In vi ta tion and Ten der Do cu ments, shall ha ve the right to 
sub mit ten ders wit hin the open pro ce du re for the re spec ti ve pu blic pro cu re ment.

Ten der eva lu a tion cri te rion shall be the eco no mi cally most fa vo u ra ble 
ten der with the fol lo wing cri te ria ele ments:
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Cri te rion ele ments for de ter mi ning of the eco no mi cally most fa vo u ra ble 

ten der shall be:
1. to tal ser vi ce amo unt 85 po ints
a) to tal amo unt of re gu lar over haul ser vi ce 80 po ints
b) to tal amo unt of ser vi ce for po ten tial ad di ti o nal works 5 po ints
 (for ten der eva lu a tion only)
2. payment 15 po ints
The Ten der Do cu ments may be exa mi ned or ob ta i ned as of the day of pu-

blis hing of the pu blic in vi ta tion in the ”Of fi cial Ga zet te of RS”, on work days 
from 10:00 to 14:00 un til the ex piry of the de a dli ne for sub mis sion of ten ders, 
at the pre mi ses of PE ”Ser bian Ra il ways” – Pro cu re ment and Cen tral Wa re ho u-
sing De part ment, 14a Zdrav ka Če la ra St, Of fi ce No 19, 11 000 Bel gra de, Re pu-
blic of Ser bia (JP ”Že le zni ce Sr bi je” – Sek tor za na bav ke i cen tral na sto va ri šta, 
Zdrav ka Če la ra 14a, kan ce la ri ja br.19, 11 000 Be o grad, Re pu bli ka Sr bi ja).

When ob ta i ning the do cu ments the in te re sted ten de rers shall be obli ged 
to sub mit the pro of of payment of the amo unt of RSD 3,000.00 or EUR 30. 
This amo unt is non-re fun da ble. Cost of de li very of ten der do cu ments out si de 
the Em ployer’s co un try shall be bor ne by the in te re sted ten de rer. 

Payment in RSD shall be ma de to the PE ”Ser bian Ra il ways” cur rent ac-
co unt 160-6858-66 Ban ca In te sa a.d. Be o grad with a de sig na tion: For Ten der 
Do cu ments – Pro cu re ment No 23/2010

- Re fe ren ce No: 11-46019-248-50-23/2010 whi le, for the fo re ign ten de-
rers, the payment in fo re ign cur rency shall be ma de to the ac co unt UniC re dit 
Bank A.D Be o grad, ac cor ding to the fol lo wing in struc ti ons

- re fe ren ce num ber 11- 46019-302-54-23/2010
EUR PAYMENT IN STRUC TION 
SWIFT MT103

FI ELD NA ME CON TENT
Send Or de ring part bank 
Re ce i ve BAC XRSBG
Tran sac tion re fe ren ce num ber :20: Ten der no. 23/2010
Va lue da te/cur rency co de/amo unt :32A:
Or de ring cu sto mer :50:
Sen der’s cor re spon dent :53A:
In ter me di ary re im bur se ment in sti tu tion :54A: BKA U ATWW
Ac co unt with in sti tu tion :57A: BAC XRSBG

Be ne fi ci ary cu sto mer

:59:
/_RS35170003900402100806_________
_____________
(Ac co unt num ber)
ZE LE ZNI CE SR BI JE JAV NO PRED U-
ZE CE
NE MA NJI NA br.6
11000 BE O GRAD
SER BIA___________________
 (Name and Address)

De ta ils of payment :70:

NO TE: 
Ple a se in struct your bank to send MT103 di rectly to UNIC RE DIT BANK 

SER BIA JSC, Bel gra de, Ser bia (SWIFT BIC: BAC XRSBG) co ve ring EUR ac-
co unt of UNIC RE DIT BANK SER BIA JSC with BANK AUSTRIA CRE DI-
TAN STALT AG, Vi en na (SWIFT BIC: BKA U ATWW)

In or der to avoid any furt her cor re spon den ce, de lay or re turn of payment 
due to in com ple te in for ma tion MT 103 must al ways in clu de:

2 full na me and ad dress (stre et, city, sta te) of the or de ring cu sto mer – fi-
eld 50

3 full na me and IBAN (ac co unt num ber) of the be ne fi ci ary cu sto mer – fi-
eld 59

The Ten de rer shall pre pa re the Ten der fully in ac cor dan ce with the Em-
ployer’s in struc ti ons and sub mit it not la ter than 30 days from the day of pu-
blis hing of the Pu blic In vi ta tion in the ”Of fi cial Ga zet te of RS”, by 12.00 ho urs 
(lo cal ti me), re gar dless of the way of sub mit ting, at the fol lo wing ad dress: PE 
”Ser bian Ra il ways” – Pro cu re ment and Cen tral Wa re ho u sing De part ment, 14a 
Zdrav ka Če la ra St, Of fi ce No 15, 11 000 Bel gra de, Re pu blic of Ser bia (JP „Že-
le zni ce Sr bi je” – Sek tor za na bav ke i cen tral na sto va ri šta, Zdrav ka Če la ra 14a, 
Kan ce la ri ja broj 15, 11 000 Be o grad, Re pu bli ka Sr bi ja).

If the last day of the de a dli ne for sub mis sion of ten ders falls on a non-
wor king day or sta tu tory ho li day, the de a dli ne shall ex pi re on the first fol lo wing 
wor king day.

Ten der with op ti ons shall not be ac cep ted.
Ten der va li dity pe riod shall be 90 ca len dar days from the day of the pu-

blic ope ning of ten ders.
Pu blic ope ning of ten ders shall be per for med by the Com mit tee on the 

last day of the pe riod for sub mis sion of ten ders star ting at 13.00 ho urs (lo cal 
ti me), at the pre mi ses of PE ”Ser bian Ra il ways” – Pro cu re ment and Cen tral Wa-
re ho u sing De part ment, Of fi ce No 33, 14a Zdrav ka Če la ra St, 11 000 Bel gra de, 
Re pu blic of Ser bia (JP „Že le zni ce Sr bi je”– Sek tor za na bav ke i cen tral na sto va-
ri šta, kan ce la ri ja br.33, Zdrav ka Če la ra 14a, 11 000 Be o grad, Re pu bli ka Sr bi ja) 
in the pre sen ce of aut ho ri zed re pre sen ta ti ves of in te re sted ten de rers.

The ten der sub mit ted upon ex piry of the de a dli ne for sub mis sion of ten-
ders, shall be con si de red un ti mely and shall not be ope ned. Upon the ten der 
ope ning pro ce du re the Em ployer shall re turn the un ti mely ten der to the Ten de-
rer uno pe ned with a de sig na tion that it has been un ti mely sub mit ted. 

The Em ployer shall ma ke the de ci sion with re spect to this pu blic pro cu re-
ment wit hin the pe riod of 30 days from the day of the pu blic ope ning of the ten ders.

The po ten tial ten de rers may ob tain all in for ma tion at the fol lo wing ad-
dress:

PE ”SER BIAN RA IL WAYS” – Pro cu re ment De part ment, 14a Zdrav ka 
Če la ra St, 11 000 Bel gra de, Re pu blic of Ser bia

- Tel. +381 11 329 20 82
- Faх. +381 11 32-90-740
Contact person: Ste van Ča ra pić. 11287

На осно ву чла на 69. и 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ СР БИ ЈЕ” 
Бе о град, Не ма њи на 6

упу  ћу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да за 

на бав ку услу ге про це не вред но сти не крет ни на по стро је ња и опре ме 
пред у зе ћа ЈП „Же ле зни це Ср би је” на дан 1. ја ну ар 2011. го ди не  

у отво ре ном по ступ ку – на бав ка бр. 7/2011

На ру чи лац овим по зи ва по ну ђа че да под не су за пе ча ће не по ну де за :
на бав ку услу ге про це не вред но сти не крет ни на по стро је ња и опре ме 

пред у зе ћа ЈП „Же ле зни це Ср би је” на дан 1. ја ну ар 2011. го ди не.
Пра во под но ше ња по ну да у отво ре ном по ступ ку за јав ну на бав ку има ју 

сва за ин те ре со ва на до ма ћа или стра на прав на и фи зич ка ли ца , ко ја ис пу ња ва-
ју оба ве зне усло ве за уче шће у по ступ ку , у скла ду са чла ном 44. За ко на о јав-
ним на бав ка ма, као и све усло ве из Јав ног по зи ва и кон курс не до ку мен та ци је 

Кри те ри јум за оце њи ва ње по ну де је еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да 
са сле де ћим еле мен ти ма кри те ри ју ма:

Еле мен ти кри те ри ју ма за утвр ђи ва ње еко ном ски нај по вољ ни је по ну-
де су:

– це на  80 пон де ра
– ре фе рен ца 15 пон де ра
– рок из вр ше ња услу га 5
Кон курс на до ку мен та ци ја се мо же до би ти на увид или пре у зе ти по-

чев од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, рад-
ним да ном од 10,00 до 14,00 ча со ва, до ис те ка ро ка за при јем по ну да , у 
про сто ри ја ма ЈП „Же ле зни це Ср би је” – Сек тор за на бав ке, Здрав ка Че ла ра 
бр. 14а, кан це ла ри ја број 19, 11000 Бе о град, Ре пу бли ка Ср би ја.

При ли ком пре у зи ма ња до ку мен та ци је, за ин те ре со ва ни по ну ђа чи су 
ду жни да при ло же до каз о из вр ше ној упла ти из но са од 3.000,00 РСД или 
30 EUR. Из нос се не вра ћа. Тро шко ве до ста ве кон курс не до ку мен та ци је 
ван гра ни ца зе мље На ру чи о ца сно си за ин те ре со ва ни по ну ђач. 

Ди нар ска упла та се мо же на те ку ћи ра чун ЈП „Же ле зни це Ср би је”: 
160-6858-66 Ban ca In te sa a.d. Be o grad, са на зна ком: за кон курс ну до ку мен-
та ци ју – на бав ка бр. 7/2011 – са по зи вом на број: 11-46019-248-50-7/2011 
или де ви зну упла ту за по ну ђа че из ино стран ства на ра чун UniC re dit Bank 
A.D Be o grad, пре ма сле де ћим ин струк ци ја ма

– re fe ren ce num ber 11- 46019-302-54-23/2010

EUR PAYMENT IN STRUC TION 
SWIFT MT103
FI ELD NA ME CON TENT
Send Or de ring part bank 
Re ce i ve BAC XRSBG
Tran sac tion re fe ren ce num ber :20: Ten der no. 7/2011
Va lue da te/cur rency co de/amo unt :32A:
Or de ring cu sto mer :50:
Sen der’s cor re spon dent :53A:
In ter me di ary re im bur se ment in-
sti tu tion :54A: BKA U ATWW
Ac co unt with in sti tu tion :57A: BAC XRSBG

Be ne fi ci ary cu sto mer

:59:
/_RS35170003900402100806_________
__
 (Ac co unt num ber)

ZE LE ZNI CE SR BI JE 
JAV NO PRED U ZE CE
NE MA NJI NA br.6
11000 BE O GRAD
SER BIA___________________
 (Name and Address)

De ta ils of payment :70:
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NO TE: 
Ple a se in struct your bank to send MT103 di rectly to UNIC RE DIT BANK 

SER BIA JSC, Bel gra de, Ser bia (SWIFT BIC: BAC XRSBG) co ve ring EUR ac-
co unt of UNIC RE DIT BANK SER BIA JSC with BANK AUSTRIA CRE DI-
TAN STALT AG, Vi en na (SWIFT BIC: BKA U ATWW)

In or der to avoid any furt her cor re spon den ce, de lay or re turn of payment 
due to in com ple te in for ma tion MT 103 must al ways in clu de:

1 full na me and ad dress (stre et, city, sta te) of the or de ring cu sto mer – fi-
eld 50

1 full na me and IBAN (ac co unt num ber) of the be ne fi ci ary cu sto mer – fi-
eld 59

По ну ђач је ду жан да по ну ду са чи ни, у све му пре ма упут ству на ру чи-
о ца и да је до ста ви у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња Јав ног по зи ва 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 12,00 ча со ва, (по ло кал ном вре ме ну), без 
об зи ра на на чин под но ше ња, на адре су: ЈП „Же ле зни це Ср би је” – Сек тор 
за на бав ке, Здрав ка Че ла ра бр. 14а, кан це ла ри ја број 15, 11000 Бе о град, 
Ре пу бли ка Ср би ја. 

Уко ли ко по след њи дан ро ка за под но ше ње по ну да па да у не ра дан 
дан или дан др жав ног пра зни ка, као по след њи дан на ве де ног ро ка сма тра-
ће се пр ви сле де ћи рад ни дан.

Не при хва та се по ну да са ва ри јан та ма.
Рок ва же ња по ну де је 90 ка лен дар ских да на од да на јав ног отва ра ња 

по ну да.
Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се ко ми сиј ски по след њег да на ро ка 

за под но ше ње по ну да, са по чет ком у 10,00 ча со ва, (по ло кал ном вре ме ну), 
у про сто ри ја ма ЈП „Же ле зни це Ср би је” – Сек тор за на бав ке, Здрав ка Че ла-
ра бр. 14а, кан це ла ри ја бр. 33, 11000 Бе о град, Ре пу бли ка Ср би ја, уз при су-
ство овла шће них пред став ни ка за ин те ре со ва них по ну ђа ча.

По ну да до ста вље на по ис те ку ро ка за под но ше ње, сма тра ће се не-
бла го вре ме ном и не ће се отва ра ти, а на ру чи лац ће је по окон ча њу по ступ-
ка отва ра ња вра ти ти нео тво ре ну под но си о цу по ну де, уз по врат ни цу, са на-
зна ком да је под не та не бла го вре ме но.

На ру чи лац ће до не ти од лу ку у ве зи са овом јав ном на бав ком у ро ку 
од 30 да на од да на јав ног отва ра ња по ну да.

Мо гу ћи по ну ђа чи мо гу да до би ју све ин фор ма ци је на адре си:
ЈП „ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ СР БИ ЈЕ” – Сек тор за на бав ке, Здрав ка Че ла ра 

14a, 11000 Бе о град, РС,
- Teл. +381 11 329 20 82
-Факс. +381 11 32-90-740
Кон такт осо ба: Сте ван Ча ра пић. 11288

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на 
о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ 
„ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ“ 
11000 Бе о град, Ца ри це Ми ли це 2 

ПАК 103925 Ср би ја

об  ј а  вљу  ј е

ЈAВНИ ПО ЗИВ 
за под но ше ње по ну да у ве зи јав не на бав ке услу га 

узор ко ва ње и ана ли за от пад них ма те ри ја ла ко ји на ста ју у про це су 
пре ра де угља, угље ва ни ске то плот не мо ћи, би о ма се и са го ри вог 

ин ду стриј ског от па да у ПД РБ „Ко лу ба ра” д.о.о., Ла за ре вац 
у отво ре ном по ступ ку 

1. Пред мет на бав ке
Јав но пред у зе ће „Елек тро при вре да Ср би је” по зи ва све за ин те ре со-

ва не по ну ђа че да под не су по ну ду за јав ну на бав ку услу га – узор ко ва ње и 
ана ли за от пад них ма те ри ја ла ко ји на ста ју у про це су пре ра де угља, угље ва 
ни ске то плот не мо ћи, би о ма се и са го ри вог ин ду стриј ског от па да у ПД РБ 
„Ко лу ба ра” д.о.о., Ла за ре вац, јав на на бав ка број 18/11/ДСИ.

2. Усло ви за уче ство ва ње
По ну ду мо гу под не ти по ну ђа чи ко ји ис пу ња ва ју усло ве пред ви ђе не 

чла ном 44. За ко на о јав ним на бав ка ма, с тим што уз по ну ду до ста вља ју и 
до ка зе о ис пу ње но сти усло ва из тог чла на, у скла ду са чла ном 45. овог за-
ко на, а утвр ђе не кон курс ном до ку мен та ци јом. 

По ред оста лих усло ва утвр ђе них кон курс ном до ку мен та ци јом, по-
треб но је да по ну ђач ис пу ња ва и сле де ће усло ве:

– да у по гле ду тех нич ког ка па ци те та има акре ди то ва ну ла бо ра то ри ју 
за фи зич ко-хе миј ска и фи зич ко-ме ха нич ка ис пи ти ва ња угља и кок са и њи-
хо вих чвр стих про ду ка та са го ре ва ња, пре ма стан дар ду SRPS ISO/IEC 17025; 

– да у по гле ду ка дров ског ка па ци те та има: 6 ди пло ми ра них ин же ње-
ра ма шин ске и тех но ло шке стру ке за по сле них са пу ним рад ним вре ме ном 
од ко јих нај ма ње 3 док то ра тех нич ких на у ка.

До ка зе о ис пу ње но сти ових усло ва по ну ђач оба ве зно до ста вља у по-
ну ди, на на чин ка ко је то утвр ђе но кон курс ном до ку мен та ци јом.

По ну да мо ра у це ли ни би ти при пре мље на у скла ду са овим јав ним 
по зи вом и Кон курс ном до ку мен та ци јом за ову јав ну на бав ку. 

На ру чи лац не до зво ља ва под но ше ње по ну де са ва ри јан том.

3. Вре ме и ме сто уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју и усло ви за пре у-
зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је

Не по сре дан увид у кон курс ну до ку мен та ци ју и пре у зи ма ње исте за-
ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу оства ри ти у ро ку за под но ше ње по ну да, у 
про сто ри ја ма Јав ног пред у зе ћа „Елек тро при вре да Ср би је”, Бе о град, Вој-
во де Сте пе 412, кан це ла ри ја број 257 на II спра ту, сва ког рад ног да на од 
10,00 до 14,00 ча со ва.

При ли ком пре у зи ма ња кон курс не до ку мен та ци је за ин те ре со ва ни по-
ну ђа чи су ду жни да при ло же:

– до каз о из вр ше ној упла ти у ви си ни од 5.900 ди на ра на те ку ћи ра чун 
Јав ног пред у зе ћа „Елек тро при вре да Ср би је” број 160 – 700 – 13 код Ban ca 
In te sa а.д. Бе о град, по зив на број 18/11/ДСИ, свр ха упла те: „Кон курс на до-
ку мен та ци ја 18/11/ДСИ” или 50,00 евра на де ви зни ра чун Јав ног пред у зе-
ћа „Елек тро при вре да Ср би је”, Ца ри це Ми ли це 2, 11000 Бе о град, (Ac co unt 
with in sti tu tion): Ban ca In te sa AD, Be o grad, Mi len ti ja Po po vi ca 7B, Be o grad, 
Re pu bli ka Sr bi ja, SWIFT: DBDBRSBG; Ко ри сник (Be ne fi ci ary): Elek tro pri-
vre da Sr bi je JP Be o grad; IBAN: RS35160005030000152939; По сред ник (In-
ter me di ary): BCI TITMM, In te sa San pa o lo SPA, Mi la no Italy, по зив на број: 
18/11/ДСИ. Сви тро шко ви бан кар ских тран сфе ра па да ју на те рет по ну ђа ча.

– овла шће ње за пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је за ли це ко је 
пре у зи ма исту;

– пи са но оба ве ште ње у ко ме ће на ве сти кон такт ин фор ма ци је свог 
овла шће ног ли ца (име и пре зи ме, тач на адре са по тен ци јал ног по ну ђа ча, 
те ле фон, e-mail адре са) за по тре бе ка сни је ко му ни ка ци је.

Кон курс на до ку мен та ци ја се мо же пре у зе ти и елек трон ским пу тем у 
PDF фор ма ту.

4. Рок, ме сто и на чин под но ше ња по ну де
Рок за под но ше ње по ну да је до 12,00 ча со ва 30. да на од да на об ја-

вљи ва ња овог јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”.
У слу ча ју да по след њи дан ро ка за под но ше ње по ну да ис ти че не рад-

ног да на (су бо та или не де ља) или на дан др жав ног пра зни ка, као по след њи 
дан ро ка за под но ше ње по ну да сма тра се пр ви сле де ћи рад ни дан.

По ну да се под но си, у за пе ча ће ној ко вер ти, пре по ру че ном по шиљ ком 
или лич но на адре су: Јав но пред у зе ће „Елек тро при вре да Ср би је”, Вој во де 
Сте пе 412 (Пи сар ни ца), Бе о град 11040, ПАК 166348, Ср би ја – са на зна ком: 
„По ну да за јав ну на бав ку број 18/11/ДСИ – не отва ра ти”.

На по ле ђи ни ко вер те мо ра би ти ис пи сан та чан на зив и адре са по ну ђа ча, 
те ле фон и факс по ну ђа ча, као и име и пре зи ме овла шће ног ли ца за кон такт. 

5. Отва ра ње по ну да
Бла го вре ме не по ну де, при мље не у ро ку и на на чин озна чен у тач ки 4. овог 

јав ног по зи ва, би ће јав но ко ми сиј ски отво ре не у про сто ри ја ма Јав ног пред у зе ћа 
„Елек тро при вре да Ср би је”, Бе о град, Вој во де Сте пе 412, са ла на II спра ту, 30. 
да на од да на об ја вљи ва ња овог јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, од-
но сно истог да на ка да ис ти че рок за под но ше ње по ну да, у 12,15 ча со ва.

Отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти овла шће ни пред став ни ци по-
ну ђа ча ко ји су ду жни да сво је свој ство пред став ни ка по ну ђа ча до ка жу пре-
да јом овла шће ња ко ми си ји за јав ну на бав ку.

По ну де под не те по ис те ку да ту ма и са та од ре ђе них у овом јав ном 
по зи ву, сма тра ће се не бла го вре ме ним и би ће по окон ча њу по ступ ка отва-
ра ња по ну да, вра ће не нео тво ре не по ну ђа чи ма, са на зна ком да су под не те 
не бла го вре ме но.

6. Кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да
Кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да би ће еко ном ски нај по вољ ни ја по-

ну да, у скла ду са кон курс ном до ку мен та ци јом и то по сле де ћим еле мен ти-
ма кри те ри ју ма:

– по ну ђе на це на,
– на чин пла ћа ња,
– ре фе рен це.
Ме то до ло ги ја за до де лу пон де ра на ве де них еле ме на та кри те ри ју ма 

за оце ну по ну да на ла зи се у кон курс ној до ку мен та ци ји.
7. До дат не ин фор ма ци је за са чи ња ва ње по ну де 
По ну ђач мо же, у пи са ном об ли ку, тра жи ти до дат не ин фор ма ци је или 

по ја шње ња у ве зи са при пре ма њем по ну де, нај ка сни је пет да на пре ис те ка 
ро ка за до ста вља ње по ну да на адре су на ру чи о ца, са на зна ком: „Об ја шње-
ња – по зив за јав ну на бав ку број 18/11/ДСИ”. 

На ру чи лац ће у нај кра ћем ро ку, а нај ка сни је у ро ку од два да на од 
при је ма зах те ва за до дат не ин фор ма ци је или по ја шње ња у ве зи са при пре-
ма њем по ну де, пи смом и елек трон ском по штом од го во ри ти под но си о цу 
зах те ва и ту ин фор ма ци ју до ста ви ти свим по тен ци јал ним по ну ђа чи ма ко ји 
су пре у зе ли кон курс ну до ку мен та ци ју.

Осо бе за кон такт су др Сло бо дан Ђе кић и Де јан Вук са но вић, ЈП 
ЕПС, Вој во де Сте пе 412, 11040 Бе о град, ПАК 166348, Ср би ја. 

Факс: +381 11 3972 967
Е-mail адре са: slobodan.djekic@eps.rs , dejan.vuksanovic@eps.rs 
8. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је максимал-

но до 60 дана од дана јавног отварања понуда.
9. Најава нових услуга
Наручилац најављује могућност примене члана 24. став 1. тачка 8.  

Закона о јавним набавкама за набавку нових услуга у преговарачком 
поступку без објављивања јавног позива. 11332
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На осно ву чл. 69, 70. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на-

бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

JАВНО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЕЛЕК ТРО МРЕ ЖА СР БИ ЈЕ” 
11000 Бе о град, Кне за Ми ло ша 11

oб јављује
ЈАВ НИ ПО ЗИВ 

за на бав ку услу га из ра де тех нич ке до ку мен та ци је об ли ко ва ну  
по пар ти ја ма  

(број јав не на бав ке 352-10-0)

Опис пред ме та јав не на бав ке: услу га из ра де тех нич ке до ку мен та ци-
је, по пар ти ја ма:

– пар ти ја 1 – на бав ка услу ге из ра де тех нич ке до ку мен та ци је за ДВ 
400 kV број 401/1, уво ђе ње у ТС „Сме де ре во 3”;

– пар ти ја 2 – на бав ка услу ге из ра де тех нич ке до ку мен та ци је за ДВ 
110 kV, Ива њи ца–Гу ча.

Усло ви за уче ство ва ње у по ступ ку: 
Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сва за ин те ре со ва на ли ца ко ја ис пу-

ња ва ју оба ве зне усло ве из чла на 44 ЗЈН и ко ја:
– у прет ход не три об ра чун ске го ди не ни су ис ка за ла гу би так; 
– по се ду ју ва же ћу до зво лу над ле жног ор га на за оба вља ње де лат но-

сти ко ја је пред мет јав не на бав ке и то ли цен ца П061Е1 – про јек ти елек тро-
е нер гет ских ин ста ла ци ја ви со ког и сред њег на по на за да ле ко во де и ка бло-
ве 110 и ви ше kV;

– да рас по ла жу ка дров ским по тен ци ја лом и то:
– ми ни мал но два ли цен ци ра на про јек тан та са ли цен цом за про јек то-

ва ње 351, од ко јих је дан про јек тант мо ра има ти ви ше од пет го ди на ста жа у 
про јект ним ор га ни за ци ја ма, од го вор ног про јек тан та елек тро стру ке,

– ми ни мал но јед ног ли цен ци ра ног про јек тан та гра ђе вин ске стру ке 
са ли цен цом за про јек то ва ње 310, 311 или 317, ко ји мо ра има ти ви ше од 
пет го ди на ста жа у про јект ним ор га ни за ци ја ма. 

Кри те ри јум и еле мен ти кри те ри ју ма за из бор нај по вољ ни је по ну де је 
еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да, и то:

– це на – мак си мал но 70 бо до ва
– рок из вр ше ња услу ге – мак си мал но 10 бо до ва
– обим услу га про јек то ва ња по ну ђа ча – мак си мал но 10 бо до ва 
– обим услу га про јек то ва ња од го вор них про јек та на та – мак си мал но 

10 бо до ва 
Увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је: не по сре дан увид и 

пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је је у Ули ци кне за Ми ло ша 11, кан-
це ла ри ја 506, пе ти спрат, од 9,00 до 14,00 ча со ва, сва ког рад ног да на. При-
ли ком пре у зи ма ња кон курс не до ку мен та ци је овла шће ни пред став ник за-
ин те ре со ва ног по ну ђа ча ду жан је да при ло жи до каз о из вр ше ној упла ти 
из но са од 3.540,00 РСД (у це ну је укљу чен ПДВ) на те ку ћи ра чун пред у-
зе ћа Јав ног пред у зе ћа „Елек тро мре жа Ср би је” број 160-8905-36, по зив на 
број 14-20010 (мо дел 97) са на зна ком: „За кон курс ну до ку мен та ци ју број 
352-10-0”. На ве де ни из нос се не вра ћа.

Под но ше ње по ну да: По ну де до ста ви ти у за тво ре ним ко вер та ма на 
на ве де ну адре су, нај ка сни је 30 да на од да на огла ша ва ња у „Слу жбе ном 
гла сни ку РС” до 12,00 ча со ва са на зна ком: „По ну да за јав ну на бав ку број 
352 10 0 пар ти ја/е ______ – не отва ра ти” (по ну ђач је ду жан и да на ве де на 
ко је се пар ти је по ну да од но си). 

Отва ра ње по ну да: јав но отва ра ње свих бла го вре ме но при спе лих по-
ну да ће се оба ви ти истог да на у 12,15 ча со ва у про сто ри ја ма на ру чи о ца, на 
на ве де ној адре си.

Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де: од лу ка о из-
бо ру нај по вољ ни је по ну де ће се до не ти у ори јен та ци о ном ро ку од 30 да на 
од да на отва ра ња по ну да.

Кон такт: Љу бо мир Јо ва но вић, те ле фон 011 333 0 775, те ле факс 011 
324 2 414, ljubomir.jovanovic@ems.rs

Остале информације: неблаговремене, незапечаћене и некомплетне 
понуде неће бити разматране. 11540

На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА – БЕОГРАД” ДОО 

Оснивач: Јавно предузеће „Електропривреда Србије”

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку услуге 

Систематска санитарна заштита

Предмет јавне набавке број У-3/11 Систематска санитарна зашти-
та објеката у ПД. „Електродистрибуција – Београд‘‘ д.о.о. у три партије. 

Предмет јавне набавке обликован је у три независне партије и за сваку од 
њих, независно ће се вршити вредновање понуда и додељивати уговори. 

– партија 1– санитарна заштита енергетских објеката
– партија 2 – санитарна заштита неенергетских објеката
– партија 3 – ерадикација корова 
Право учешћа у поступку имају сва домаћа и страна правна и фи-

зичка лица која испуњавају услове у складу са чл. 44., 45. и 48. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 116/08) . Уз 
понуду и доказе из члана 45. и 48. Закона о јавним набавкама , понуђач је 
у обавези да достави и друга документа и обрасце садржане у конкурсној 
документацији. 

Заинтересовани понуђачи могу извршити непосредан увид и преу-
зимање конкурсне документације до истека рока за подношење понуда, 
сваког радног дана од 10-12 часова, на адреси: ЕДБ д.о.о Београд, Сектор 
Набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, соба 226, 11000 
Београд. 

За преузимање конкурсне документације, представник понуђача под-
носи овлашћење за преузимање документације и прилаже доказ о уплати 
неповратног износа за откуп конкурсне документације у висини од 1500,00 
динара на текући рачун наручиоца код Banka Intesa-Београд 160-705-95 са 
позивом на број 97 97-390-18300-311 са назнаком «За откуп конкурсне до-
кументације бр. У-3/11»

На захтев понуђача, конкурсна документација се може доставити 
понуђачу и поштом. Након пријема писаног захтева на факс бр. 011/3405 
- 298 и након достављања доказа о уплати неповратног износа за откуп 
конкурсне документације у износу од 1500,00 динара, конкурсна докумен-
тација ће бити одмах послата поштом. Наручилац не сноси никакву одго-
ворност у случају нестанка докумената или закаснеле испоруке. 

Понуда се сачињава у складу са јавним позивом и према упутству 
садржаном у конкурсној документацији. Понуду треба доставити на адре-
су: ЕДБ д.о.о. Београд, Сектор набавке и магацинског пословања, Топлице 
Милана бб, соба 226, 11000 Београд у једној затвореној и запечаћеној ко-
верти са видљивом назнаком «Не отварати – Понуда за јавну набавку бр. 
У-3/11». На полеђини коверте обавезно назначити назив понуђача, адресу, 
телефон и име контакт особе. Понуда се подноси лично или путем поште.

Рок за подношење понуда је 35 дана од објаве овог јавног позива у 
„Службеном гласнику РС” до 10 часова, с тим да, ако последњи дан рока 
буде нерадни дан, као дан истека рока се сматра први наредни радни дан . 
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наведену у 
овом јавном позиву до наведеног рока. 

Отварање понуда ће бити јавно и обавиће се на дан истека рока за 
подношење понуда у 1015 часова на адреси: ЕДБ д.о.о Београд, Сектор 
набавке и магацинског пословања, Топлице Милана бб, соба 223, 11000 
Београд. Представници понуђача ће приложити писано овлашћење за 
учествовање на јавном отварању понуда.

Оцењивање и рангирање понуда ће обавити комисија по критеријуму 
најниже цене а по претходно испуњеним свим условима дефинисаним у 
конкурсној документацији наручиоца. 

Сва додатна обавештења и информације о овом јавном позиву могу 
се добити до пет дана пре истека рока за достављање понуда, сваког рад-
ног дана од 9 до 12 часова на телефон број 011/3471-572, контакт особа: 
Милош Хаџић, дипл.инж.ел. Одговори на писано постављена питања ће 
бити достављени директно понуђачу који је поставио питање и свим оста-
лим понуђачима који су преузели конкурсну документацију.

Наручилац задржава право да повуче овај јавни позив.
 11322

На осно ву члана 70. тач ка 2, а у ве зи са чланом 72. ста во ви 1. и 2. За-
ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ 
ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО  

ЗА ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈУ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ 
„ЈУ ГО И СТОК” ДОО - НИШ 

Огра нак ЕД. Пи рот, Та ков ска 3

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за до ста вља ње понудa за јав ну на бав ку услу ге  

у отво ре ном по ступ ку  
(ПИ-ЈН бр.01-11)

1. Пред мет јав не на бав ке је на бав ка услу ге – из ра да про јект но тех-
нич ке до ку мен та ци је у четири при мер ка – глав ног елек тро про јек та 35 kV 
ка блов ског во да од TS 110/35 kV „Пи рот 2” до TS 35/10 kV „Пи рот 4” ор-
јен та ци о не ду жи не 5 km.

Обим на бав ке, ка рак те ри сти ке и оста ли зах те ви, да ти су у кон курс-
ној до ку мен та ци ји.
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2. Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сви за ин те ре со ва ни по ну ђа чи ко ји 

ис пу ња ва ју усло ве из члана 44. За ко на о јав ним на бав ка ма. 
3. По ну ђа чи су ду жни да, уз по ну ду, под не су до ка зе о ис пу ње но сти 

усло ва из чла на 45. За ко на о јав ним на бав ка ма и дру га до ку мен та и обра-
сце са др жа не у кон курс ној до ку мен та ци ји. По ну ђач мо же до ста ви ти на ру-
чи о цу и нео ве ре не фо то ко пи је до ка за о ис пу ње но сти усло ва. На ру чи лац 
за др жа ва пра во да од по ну ђа ча за тра жи на увид ори ги нал ну до ку мен та ци-
ју, у слу ча ју ка да про це ни да је то нео п ход но.

4. За ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу из вр ши ти увид у кон курс ну до ку-
мен та ци ју и исту пре у зе ти лич но, пре ко по ште или у елек трон ском об ли ку 
по прет ход ном пи сме ном зах те ву, сва ког рад ног да на, од 9 до 14 ча со ва, 
у ро ку од ре ђе ном за под но ше ње по ну да, у про сто ри ја ма управ не згра де 
на ру чи о ца, на ла зе ће у Пи ро ту, Та ков ска број 3, код се кре та ри це на зад-
њем спра ту управ не згра де, уз под но ше ње овла шће ња пред став ни ка ко ји 
пре у зи ма тен дер ску до ку мен та ци ју и до ка за о из вр ше ној упла ти из но са 
од 1.180,00 ди на ра, (са об ра чу на тим ПДВ-ом) не по врат но, на те ку ћи ра-
чун на ру чи о ца број 105-10141-64 код АИК Бан ке, свр ха упла те „на кна да за 
кон курс ну до ку мен та ци ју ПИ-ЈН бр.01-11”.

5. Рок за под но ше ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је, ра чу на ју ћи рок по чев од 
пр вог на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња. Бла го вре ме ним по ну да ма ће се 
сма тра ти све по ну де ко је стиг ну на адре су на ру чи о ца нај ка сни је до 12 ча-
со ва по след њег да на на ве де ног ро ка, без об зи ра ка ко су по сла те, укљу чу-
ју ћи и по ну де по сла те по штом. Уко ли ко је по след њи дан ро ка не рад ни дан, 
рок ис ти че пр вог на ред ног рад ног да на.

6. По ну да се под но си ис кљу чи во на пре у зе том обра сцу из кон курс-
не до ку мен та ци је, лич но или по штом и са свим по треб ним при ло зи ма до-
ста вља се у на зна че ном ро ку, у за тво ре ној ко вер ти на адре су на ру чи о ца: 
При вред но дру штво за ди стри бу ци ју елек трич не енер ги је Ју го и сток ДОО 
Ниш Елек тро ди стри бу ци ја Пи рот, Та ков ска 3, 18300 Пи рот“са на зна ком 
„не отва ра ти – по ну да за пи-јн бр. 01-11”, као и са пу ним на зи вом, адре сом 
и те ле фо ном по ну ђа ча упи са ним на су прот ној стра ни ко вер те.

7. Са мо бла го вре ме но при спе ле, пот пу не и за пе ча ће не по ну де би ће 
пред мет раз ма тра ња. Не бла го вре ме не, не за тво ре не, као и не про пи сно на-
зна че не по ну де, не ће се раз ма тра ти и би ће вра ће не по ну ђа чу нео тво ре не.

8. По ну да са ва ри јан та ма ни је до зво ље на.
9. По ну ђач мо же под не ти са мо јед ну по ну ду и не мо же је ме ња ти. 
10. Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по-

вољ ни ја по ну да, а пре ма сле де ћим еле мен ти ма кри те ри ју ма, и то:
- по ну ђе на це на  - 75 пон де ра
- ре фе рен це по ну ђа ча - 15 пон де ра
- рок из вр ше ња  - 5 пон де ра
- усло ви пла ћа ња - 5 пон де ра
укуп но: - 100 пон де ра
Еле мен ти кри те ри ју ма за оце њи ва ње и из бор нај по вољ ни је по ну де 

бли же су раз ра ђе ни у кон курс ној до ку мен та ци ји.
11. Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће над ле жна ко ми си ја у се ди шту на-

ру чи о ца у Пи ро ту, Та ков ска број 3, 30-ог да на од да на об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је, са по чет ком у 12,30 ча-
со ва. Уко ли ко дан отва ра ња по ну да па да у не рад не да не, отва ра ње по ну да 
оба ви ће се пр вог на ред ног рад ног да на.

12. Отва ра њу по ну да мо гу при су ство ва ти пред став ни ци по ну ђа ча ко-
ји су ду жни ко ми си ји пре да ти овла шће ње за за сту па ње по ну ђа ча, са на зна-
ком бро ја овла шће ња, не по сред но пред по че так отва ра ња по ну да.

13. Од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де и до де ли уго во ра о јав ној 
на бав ци на ру чи лац ће до не ти у ро ку од 30 да на од да на отва ра ња по ну да. 

14. На ру чи лац ће од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де до ста ви ти 
свим по ну ђа чи ма у ро ку од три да на од да на до но ше ња од лу ке. 

15. Иза бра ни по ну ђач ду жан је да, нај ка сни је при ли ком за кљу че ња 
уго во ра, као сред ства обез бе ђе ња уго во ра, до ста ви на ру чи о цу блан ко соп-
стве не (со ло) ме ни це, као и ме нич на овла шће ња, и то:

- за по вра ћај упла ће ног аван са, (са мо у слу ча ју да по ну ђач у по ну ди 
зах те ва аван сно пла ћа ње),

- за до бро из вр ше ње по сла и
- за от кла ња ње гре ша ка у га рант ном ро ку. 
16. У слу ча ју по сто ја ња по тре бе за но вим услу га ма ко је пред ста-

вља ју по на вља ње слич них услу га ко је пру жа пр во бит ни пру жа лац услу ге, 
а под усло вом да се та кве услу ге укла па ју у основ ни про је кат за ко ји је, 
по овом јав ном по зи ву, за кљу чен уго вор о јав ној на бав ци, на ру чи лац за-
др жа ва пра во да уго вор за но ве услу ге за кљу чи са иза бра ним по ну ђа чем 
по овом јав ном по зи ву, у пре го ва рач ком по ступ ку, без об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва. 

17. На ру чи лац за др жа ва пра во да, уко ли ко оце ни за по треб ним, об у-
ста ви по сту пак пред мет не јав не на бав ке. 

18. Све до дат не ин фор ма ци је у ве зи са овим јав ним по зи вом мо гу се 
до би ти сва ког рад ног да на до 15,00 ча со ва, на тел: 010/332-555 ло кал 132, 
осо ба за кон такт је Вла де та Го шић, дипл.ел.инж – за тех нич ки део и Иван 
Јо ва но вић, дипл.прав ник на тел: 010/332-555 ло кал 131 – за прав ни део.
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На основу чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним на-
бавкама („Службени гласник РС” број 116/08) 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА” ДОО  
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења број 100

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ  
за прикупљање понуда 

ЈН број УП-0067-11

Врста поступка: отворени поступак.
1. Предмет јавне набавке број УП-0067-11 су услуге фабричког ре-

монта/поправке ЕТ 35/х kV, снага 10, 8 и 4 MVA. 
2. Опис предмета јавне набавке: Набавка се односи на услуге фа-

бричког ремонта, односно поправки енергетских трансформатора 35/20 
kV, снага 10 и 8 MVA и енергетских трансформатора 35/10 kV, снага 8 и 4 
MVA. Уговор са најповољнијим понуђачем би се сачинио на период до 3 
године на уговорену вредност до 10.000.000,00 динара.

3. Право на учешће у поступку имају сва домаћа и страна, правна и 
физичка лица која испуњавају услове прописане чланом 44. Закона о јав-
ним набавкама. Испуњеност услова из члана 44. доказује се достављањем 
доказа прописаних чланом 45. Закона о јавним набавкама.

4. Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом, 
Конкурсном документацијом, Законом о јавним набавкама и подзаконским 
актима.

5. Критеријум за избор најповољније понуде је економски најпо-
вољнија понуда, по претходно испуњеним свим условима и захтевима из 
Конкурсне документације за предметну јавну набавку. Елементи крите-
ријума за избор најповољније понуде су оцена понуђене цене и оцена цене 
радног часа. 

6. Увид и/или преузимање конкурсне документације: Увид и/или пре-
узимање конкурсне документације се може извршити радним даном у вре-
мену од 8,30 до 13,30 часова у соби 1206 на XII спрату погонско пословне 
зграде на адреси наручиоца. Конкурсна документација се може доставити 
и путем поште уз обавезно претходно достављање података о понуђачу и 
доказа о уплати конкурсне документације.

Понуђачи су обавезни да приликом преузимања конкурсне докумен-
тације приложе:

за понуђаче из Републике Србије и понуђаче који имају представ-
ништва у Републици Србији, доказ о уплати износа од 1000,00 динара 
на име Наручиоца, (ПИБ 102040644), текући рачун број 310-168-97 код 
NLB Continental Banka AD Novi Sad, или текући рачун број 160-920011-81 
Banka Intesa AD Beograd, сврха уплате: „Откуп конкурсне документације 
за ЈН број УП-0067-11”, позив на број 67/11; 

За иностране понуђаче, доказ о уплати и то:
PRICE: 10.00 EUR
BENEFICIARY: /RS35160005017016942238
ELEKTROVOJVODINA
DOO NOVI SAD
ACCOUNT WITH INSTITUTION: DBDBRSBG
BANKA INTESA AD BEOGRAD
MILENTIJA POPOVIĆA 7B
BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
INTERMEDIARY: BCITITMM INTESA
SANPAOLO SPA MILANO
ITALY
Након уплате уз доказ о истој (факсом Е-mail или поштом) доставити 

ПИБ, тачан назив фирме, адресу, број телефона, број факса и име особе за 
контакт. 

7. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања овог ја-
вног позива у „Службеном гласнику РС”. Благовременим ће се сматрати 
све пријаве које физички стигну на писарницу Наручиоца у Новом Саду, 
соба број 11, високо приземље, најкасније последњег дана наведеног рока 
до 10,00 часова. 

На предњој страни понудe навести адресу наручиоца и назнаку: 
„Не отварати – понуда за јавну набавку број УП-0067-11 – ремонт/

поправка ЕТ 35/Х kV”.
Са задње стране понуде навести податке о подносиоцу понуде.
Уколико рок за предају понуда истиче на нерадан дан или дан др-

жавног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први 
следећи радни дан. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити 
датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду 
о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде. 

У случају пропуштања рока одређеног за подношење понуде, понуда 
ће се сматрати неблаговременом и иста ће се неотворена вратити понуђачу.

8. Отварање понуда је јавно, последњег дана наведеног рока у 10,30 
часова, на адреси наручиоца у сали за састанке на IХ спрату, соба број 902.



27 / 20. IV 2011. 51
9. Овлашћење за представника понуђача мора да садржи име и пре-

зиме и број личне карте овлашћеног лица за присуствовање отварању 
понуда. Овлашћење мора бити заведено, потписано и оверено од стране 
директора подносиоца понуде. Овлашћење је обавезно и у случају да от-
варању понуда присуствије и директор подносица понуде. У случају да 
присутно лице не достави овлашћење оно не може коментарисати и давати 
примедбе на ток отварања понуда.

10. Одлука о избору најповољније понуде биће донета у оквирном 
року од 30 дана од дана јавног отварања понуда.

11. Контакт особе:
– за техничка питања:
Штефан Добродел, телефон 021/4821-222, лок. 2068, е-mail: stefan.

dobrodel@ev.rs
– за остала питања:
Александар Морача, телефон 021/66-11-713, факс 021/523-569, e-

mail aleksandar.moraca@ev.rs 11774

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС 
116/08), и члана 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне докумен-
тације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС”, број 50/09)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА ДОО ОБРЕНОВАЦ 
11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног број 44 

ОГРАНАК ТЕ „МОРАВА” СВИЛАЈНАЦ 
35210 Свилајнац, Кнеза Милоша број 89

оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за подношење понуда у отвореном поступку за набавку услуга 

чишћење кондензаторских цеви и хладњака 
у оквиру ремонта и текућег одржавања ТЕ „Морава” за 2011. годину 

ЈН бр. 37/11 - 10922

1. Подаци о наручиоцу:Привредно друштво „Термоелектране Никола 
Тесла” д.о.о. Обреновац, Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 
Обреновац, Огранак ТЕ „Морава” Свилајнац, Кнеза Милоша број 89, 
35210 Свилајнац

Текући рачун: 205-13550-81,
Матични број: 7802161,
ПИБ: 101217456,
Шифра делатности: 3511,
Телефон: 035/312-191,
Телефакс: 035/312-191,
е-mail: komercijala@temorava.com.
2. Предмет набавке чишћење кондензаторских цеви и хладњака, по 

техничкој спецификацији.
Детаљна техничка спецификација дата је у конкурсној документа-

цији.
3. Услови за учествовање: сва физичка и правна лица која испуњавају 

обавезне услове из члана 44. и 45. Закона о јавним набавкама („Службени 
главник РС”, број 116/08), и остале услове примерене конкретној ЈН које је 
дефинисао наручилац у конкурсној документацији. 

4. Критеријум за избор понуде је економски најповољнија понуда са 
следећим елементима: 

- цена ,
- референце.
Релативни значај критеријума описан је у конкурсној документацији.
5. Време и место увида и преузимање конкурсне документације: за-

интересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију 
сваког радног дана у времену од 11 до 13 сати у просторијама ПД „ТЕНТ” 
д.о.о Обреновац, Огранак ТЕ „Морава” Свилајнац, Комерцијално оделење, 
адреса: Кнеза Милоша број 89, 35210 Свилајнац.

На име трошкова умножавања и достављања конкурсне докумен-
тације заинтересовани домаћи понуђачи уплатиће неповратни износ од 
2.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом на текући рачун ПД „ТЕ Никола 
Тесла” Обреновац - Огранак „Морава” Свилајнац број 205-17597-65 код 
Комерцијалне банке Свилајнац.

Заинтересовани понуђачи уз претходну најаву преузмају конкурсну 
документацију лично, поштом или у електронском формату (на CD-u) уз 
овлашћење за преузимање исте, приложен доказ о уплати и идентифика-
циони лист понуђача.

Заинтересовани инострани понуђачи уплатиће неповратни износ 
од 20 евра на девизни рачун ПД „ТЕНТ” д.о.о Обреновац број 00-701-
0030460.9 код Комерцијалне банке Београд: IBAN: RS 35 2050 0070 100 
3046 0987 (SWIFT code: KOBBRSBG).

6. Обавезна садржина понуде утврђена је у конкурсној документа-
цији.

7. Рок и начин за достављање понуда: понуде се подносе у писаној 
форми у затвореној и печатом овереној коверти / омоту непосредно или 
поштом на адресу из тачке 1 у року од 30 дана од објављивања јавног по-
зива у „Службеном Гласнику РС” до 11 часова, са назнаком: „понуда за 
ЈН бр. 37/11 – Чишћење кондензаторских цеви и хладњака, не отварати, 
уручити г-дину Мирославу Илићу, комерцијално оделење ТЕМ-а”. Понуду 
послати у једном писаном примерку.

8. У случајевима предвиђеним чланом 32. Закона о јавним набавкама 
наручилац ће продужити рок за достављање понуда.

9. Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног 
празника, као последњи дан наведеног рока ће сматрати први следећи рад-
ни дан. Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и не-
отворене ће бити враћене понуђачу. Благовременост се цени према дану и 
сату приспећа у архиву наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

10. Јавно отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока 
за подношење у 12 часова у просторијама радне сале управне зграде ТЕ 
„Морава” Свилајнац. 

11. Представници понуђача на отварању морају приложити пуно-
моћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у 
року од три дана бити достављен свим понуђачима.

12. Оквирни датум доношења одлуке о додели уговора је 30 дана од 
дана отварања понуда.

13. Особа за контакт је Мирослав Илић, тел: 035/312-191
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На осно ву чл. 69, 70. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ЈП „ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ” БЕ О ГРАД 
ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО „ТЕР МО Е ЛЕК ТРА НЕ 

И КО ПО ВИ КО СТО ЛАЦ” ДОО 
12208 Ко сто лац, Ни ко ле Те сле 5–7

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за под но ше ње по ну да у отво ре ном по ступ ку 

јав на на бав ка број 316/2011

1. Пред мет на бав ке: одр жа ва ње ди за ли ца и кра но ва у ТЕ-КО А.
2. Усло ви за уче шће у по ступ ку: пра во уче шћа у по ступ ку има по-

ну ђач ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма као 
и усло ве од ре ђе не кон курс ном до ку мен та ци јом. Ис пу ње ност зах те ва них 
усло ва по ну ђач до ка зу је на на чин пред ви ђен чла ном 45. За ко на о јав ним 
на бав ка ма и кон курс ном до ку мен та ци јом. 

3. Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је нај ни же по ну ђе на це на.
4. Вре ме и ме сто уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју: за ин те ре со ва-

на ли ца мо гу из вр ши ти увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је сва-
ког рад ног да на од 8,00 до 14,00 ча со ва, по чев од да на об ја вљи ва ња јав-
ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до ис те ка ро ка за при јем по ну да, 
у про сто ри ја ма ПД „ТЕ-КО Ко сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, 
са ла број 1. За ин те ре со ва ним ли ци ма кон курс на до ку мен та ци ја мо же би-
ти до ста вље на по штом, те ле фак сом или елек трон ском по штом, у ро ку од 
два да на од да на при је ма зах те ва за ин те ре со ва ног ли ца и свих по да та ка 
по треб них за до ста ву кон курс не до ку мен та ци је. Пре у зи ма ње или до ста-
ву кон курс не до ку мен та ци је мо гу ће је из вр ши ти уз до ста вља ње до ка за о 
упла ти 1.000,00 ди на ра (са ПДВ-ом) на ра чун број 105-5220666-39 (АИК 
Бан ка).

5. Вре ме и ме сто под но ше ња по ну де: по ну де се под но се не по сред но 
или пу тем по ште у ро ку од 30 да на, ра чу на ју ћи од да на об ја вљи ва ња овог 
јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 10,00 ча со ва. Бла го вре ме-
ним ће се сма тра ти све по ну де при мље не од стра не на ру чи о ца у ро ку од ре-
ђе ном за под но ше ње по ну да. Уко ли ко је по след њи дан ро ка не рад ни дан, 
рок за под но ше ње по ну да ис ти че пр вог на ред ног рад ног да на у 10.00 са ти. 
По ну де се под но се у за тво ре ној ко вер ти, на адре су: ПД „Тер мо е лек тра не и 
ко по ви Ко сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, 12208 Ко сто лац, Ни-
ко ле Те сле 5–7, са на зна ком: „По ну да за јав ну на бав ку број 316/2011 – ко-
ми сиј ски отво ри ти”. 

6. Вре ме и ме сто отва ра ња по ну да: јав но отва ра ње по ну да би ће оба-
вље но по след њег да на ис те ка ро ка за при јем по ну да а тач но вре ме отва-
ра ња по ну да би ће на ве де но у кон курс ној до ку мен та ци ји ко ју ће по ну ђа чи 
пре у зе ти, на адре си из тач ке 5. овог јав ног по зи ва. Пред став ни ци по ну ђа ча 
ко ји же ле да при су ству ју јав ном отва ра њу по ну да, ду жни су да пре по чет ка 
отва ра ња по ну да под не су ко ми си ји од го ва ра ју ће пу но моћ је. 

7. Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де – 30 да на 
од да на отва ра ња по ну да. На ве де на од лу ка би ће до ста вље на свим по ну ђа-
чи ма у ро ку од три да на од да на ње ног до но ше ња.

8. Осо ба за кон такт по овом јав ном по зи ву је Бо јан Цве јић, те ле фон 
012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs
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На осно ву чл. 69, 70. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на-

бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ЈП „ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ” БЕ О ГРАД 
ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО  

„ТЕР МО Е ЛЕК ТРА НЕ И КО ПО ВИ КО СТО ЛАЦ” ДОО 
12208 Ко сто лац, Ни ко ле Те сле 5–7

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ  
за под но ше ње по ну да у отво ре ном по ступ ку 

јав на на бав ка брoj 271/2011

1. Пред мет на бав ке: ре монт хи дра у лич не ин ста ла ци је и си сте ма за 
под ма зи ва ње ба ге ра „De la tre Le vi ver” на до пре ми угља ТЕ-КО А.

2. Усло ви за уче шће у по ступ ку: пра во уче шћа у по ступ ку има по-
ну ђач ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма као 
и усло ве од ре ђе не кон курс ном до ку мен та ци јом. Ис пу ње ност зах те ва них 
усло ва по ну ђач до ка зу је на на чин пред ви ђен чла ном 45. За ко на о јав ним 
на бав ка ма и кон курс ном до ку мен та ци јом. 

3. Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по вољ-
ни ја по ну да са сле де ћим еле мен ти ма кри те ри ју ма: 

– по ну ђе на це на  95 пон де ра
– на чин и усло ви пла ћа ња 5 пон де ра
Еле мен ти кри те ри ју ма су опи са ни и вред но ва ни у кон курс ној до ку-

мен та ци ји, уз на во ђе ње ме то до ло ги је за до де лу пон де ра за сва ки еле мент 
кри те ри ју ма. 

4. Вре ме и ме сто уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју: за ин те ре со ва на 
ли ца мо гу из вр ши ти увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је сва ког 
рад ног да на од 8,00 до 14,00 ча со ва, по чев од да на об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до ис те ка ро ка за при јем по ну да, у про сто-
ри ја ма ПД „ТЕ-КО Ко сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, са ла број 1. 
За ин те ре со ва ним ли ци ма кон курс на до ку мен та ци ја мо же би ти до ста вље на 
по штом, те ле фак сом или елек трон ском по штом, у ро ку од два да на од да на 
при је ма зах те ва за ин те ре со ва ног ли ца и свих по да та ка по треб них за до ста-
ву кон курс не до ку мен та ци је. Пре у зи ма ње или до ста ву кон курс не до ку мен-
та ци је мо гу ће је из вр ши ти уз до ста вља ње до ка за о упла ти 1.000,00 ди на ра 
(са ПДВ-ом) на ра чун број 105-5220666-39 (АИК Бан ка).

5. Вре ме и ме сто под но ше ња по ну де: по ну де се под но се не по сред но 
или пу тем по ште у ро ку од 30 да на, ра чу на ју ћи од да на об ја вљи ва ња овог 
јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 10,00 ча со ва. Бла го вре ме-
ним ће се сма тра ти све по ну де при мље не од стра не на ру чи о ца у ро ку од ре-
ђе ном за под но ше ње по ну да. Уко ли ко је по след њи дан ро ка не рад ни дан, 
рок за под но ше ње по ну да ис ти че пр вог на ред ног рад ног да на у 10,00 ча со-
ва. По ну де се под но се у за тво ре ној ко вер ти, на адре су: ПД „Тер мо е лек тра-
не и ко по ви Ко сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, 12208 Ко сто лац, 
Ни ко ле Те сле 5–7, са на зна ком: „По ну да за јав ну на бав ку број 271/2011 
– ко ми сиј ски отво ри ти”. 

6. Вре ме и ме сто отва ра ња по ну да: јав но отва ра ње по ну да би ће оба-
вље но по след њег да на ис те ка ро ка за при јем по ну да а тач но вре ме отва-
ра ња по ну да би ће на ве де но у кон курс ној до ку мен та ци ји ко ју ће по ну ђа чи 
пре у зе ти, на адре си из тач ке 5. овог јав ног по зи ва. Пред став ни ци по ну ђа ча 
ко ји же ле да при су ству ју јав ном отва ра њу по ну да, ду жни су да пре по чет ка 
отва ра ња по ну да под не су ко ми си ји од го ва ра ју ће пу но моћ је. 

7. Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де – 30 да на 
од да на отва ра ња по ну да. На ве де на од лу ка би ће до ста вље на свим по ну ђа-
чи ма у ро ку од три да на од да на ње ног до но ше ња.

8. Осо ба за кон такт по овом јав ном по зи ву је Бо јан Цве јић, те ле фон 
012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs 11517

На осно ву чла на 69, 70. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним 
на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ЈП „ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ” БЕ О ГРАД 
ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО  

„ТЕР МО Е ЛЕК ТРА НЕ И КО ПО ВИ КО СТО ЛАЦ” ДОО 
12208 Ко сто лац, Ни ко ле Те сле 5–7

об  ј а  вљу  ј е 
ЈАВ НИ ПО ЗИВ  

за под но ше ње по ну да у отво ре ном по ступ ку јав на на бав ка  
број 306/2011

1. Пред мет на бав ке: услу га оправ ке хи дра у лич них си сте ма на основ-
ној ру дар ској ме ха ни за ци ји са уград њом но вих скло по ва.

2. Усло ви за уче шће у по ступ ку: пра во уче шћа у по ступ ку има по-
ну ђач ко ји ис пу ња ва усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма као 
и усло ве од ре ђе не кон курс ном до ку мен та ци јом. Ис пу ње ност зах те ва них 
усло ва по ну ђач до ка зу је на на чин пред ви ђен чла ном 45. За ко на о јав ним 
на бав ка ма и кон курс ном до ку мен та ци јом. 

3. Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по вољ-
ни ја по ну да са сле де ћим еле мен ти ма кри те ри ју ма: 

– по ну ђе на це на  95 пон де ра
– на чин и усло ви пла ћа ња 5 пон де ра
Еле мен ти кри те ри ју ма су опи са ни и вред но ва ни у кон курс ној до ку-

мен та ци ји, уз на во ђе ње ме то до ло ги је за до де лу пон де ра за сва ки еле мент 
кри те ри ју ма. 

4. Вре ме и ме сто уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју: за ин те ре со ва на 
ли ца мо гу из вр ши ти увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је сва ког 
рад ног да на од 8,00 до 14,00 ча со ва, по чев од да на об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до ис те ка ро ка за при јем по ну да, у про сто-
ри ја ма ПД „ТЕ-КО Ко сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, са ла број 1. 
За ин те ре со ва ним ли ци ма кон курс на до ку мен та ци ја мо же би ти до ста вље на 
по штом, те ле фак сом или елек трон ском по штом, у ро ку од два да на од да на 
при је ма зах те ва за ин те ре со ва ног ли ца и свих по да та ка по треб них за до ста-
ву кон курс не до ку мен та ци је. Пре у зи ма ње или до ста ву кон курс не до ку мен-
та ци је мо гу ће је из вр ши ти уз до ста вља ње до ка за о упла ти 1.000,00 ди на ра 
(са ПДВ-ом) на ра чун број 105-5220666-39 (АИК Бан ка).

5. Вре ме и ме сто под но ше ња по ну де: по ну де се под но се не по сред но 
или пу тем по ште у ро ку од 30 да на, ра чу на ју ћи од да на об ја вљи ва ња овог 
јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 10,00 ча со ва. Бла го вре ме ним 
ће се сма тра ти све по ну де при мље не од стра не на ру чи о ца у ро ку од ре ђе ном 
за под но ше ње по ну да. Уко ли ко је по след њи дан ро ка не рад ни дан, рок за под-
но ше ње по ну да ис ти че пр вог на ред ног рад ног да на у 10,00 ча со ва. По ну де се 
под но се у за тво ре ној ко вер ти, на адре су: ПД „Тер мо е лек тра не и ко по ви Ко-
сто лац”, Сек тор за ко мер ци јал не по сло ве, 12208 Ко сто лац, Ни ко ле Те сле 5–7, 
са на зна ком: „По ну да за јав ну на бав ку број 306/2011 – ко ми сиј ски отво ри ти”. 

6. Вре ме и ме сто отва ра ња по ну да: јав но отва ра ње по ну да би ће оба-
вље но по след њег да на ис те ка ро ка за при јем по ну да а тач но вре ме отва-
ра ња по ну да би ће на ве де но у кон курс ној до ку мен та ци ји ко ју ће по ну ђа чи 
пре у зе ти, на адре си из тач ке 5. овог јав ног по зи ва. Пред став ни ци по ну ђа ча 
ко ји же ле да при су ству ју јав ном отва ра њу по ну да, ду жни су да пре по чет ка 
отва ра ња по ну да под не су ко ми си ји од го ва ра ју ће пу но моћ је. 

7. Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де – 30 да на 
од да на отва ра ња по ну да. На ве де на од лу ка би ће до ста вље на свим по ну ђа-
чи ма у ро ку од три да на од да на ње ног до но ше ња.

8. Осо ба за кон такт по овом јав ном по зи ву је Бо јан Цве јић, те ле фон 
012/538-843, e-mail: bojan.cvejic@te-ko.rs 11524

На основу члана 69, члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08) 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 
ЗА ПРОИЗВОДЊУ,ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА 

РУДАРСКИ БАСЕН „КОЛУБАРА ” Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ 
Лазаревац, Светог Саве 1 

за потребе  
ОГРАНКА „ПОВРШИНСКИ КОПОВИ”, БАРОШЕВАЦ

објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ  

за прикупљање понуда у отвореном поступку  
( ЈН број: У- 010/11-1СА ) 

1. Предмет јавне набавке је набавка услуге: „Одржавање путничко - 
теренских возила “, обликоване по следећим партијама. 

- партија 1:  поправка и ремонт издувних система на путничко - те-
ренским возилима, са уградњом резервних делова,

- партија 2:  поправка и ремонт расхладних система на путничко - 
теренским возилима, са уградњом резервних делова,

- партија 3:  поправка и сервисирање теренских возила из производ-
ног програма „Gaz”, „Gazela”, са уградњом резервних 
делова,

- партија 4:  поправка и сервисирање теренских возила из производ-
ног програма „ARO”, са уградњом резервних делова,

- партија 5:  машинска обрада мотора путничко – теренског програ-
ма: „Jugo 55”, „Lada niva”, „Zastava rival”, „zastava turbo 
zeta”, „Florida poly”,

Свака партија се може посебно уговарати.
Понуђач може да поднесе понуду за једну, две или свих пет партије, 

али је дужан да наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 
на одређену партију.

Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
2. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сва заинтересова-

на домаћа или страна, правна или физичка лица која испуњавају обавезне 
услове за учешће, сагласно члану 44., и о томе поднесу доказе,сагласно 
члану 45. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 116/08) у 
складу са конкурсном документацијом наручиоца . Докази о испуњености 
услова могу се доставити у неовереној фотокопији уз понуду.

Ако понуђач има седиште у другој држави, документација за дока-
зивање услова мора бити преведена на српски језик и оверена од стране 
надлежног органа државе у којој понуђач има седиште или амбасаде те 
државе у Републици Србији.
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Понуда у целини мора бити припремљена у складу са овим јавним 

позивом и условима предвиђеним у конкурсној документацији.
3. Критеријум за избор најповољније понуде, избор најповољнијег 

понуђача ће се извршити применом критеријума економски најповољније 
понуде. Оцењивање и избор најповољније понуде заснива се на следећим 
критеријумима:

Цена   80 пондера,
Начин и рок плаћања  10 пондера,
Рок завршетка услуге 10 пондера.
4. Преузимање конкурсне документације: Понуђачи могу по при-

ложеном доказу о извршеној уплати износа од 500,00 динара, на текући 
рачун бр. 205-23250-81, код „Комерцијалне банке” (сврха уплате: „откуп 
конкурсне документације”, ЈН број У-010/11-1СА ,позив на број 27,), 
или извршеној уплати износа од 5,00 евра (EUR) на девизни рачун пре-
ко FINDOMESTIC банке а.д. Косовска бр 10, 11000београд, рачун 100-
9362054-00, IBAN RS35240007010000511341, SWIFT FIDMRSBG са 
позивом на број Ј.Н. У-010/11-1СА преузети конкурсну документацију 
сваког радног дана од 8 до 14 сати од дана објављивања јавног позива 
у „Службеном гласнику Републике Србије” у просторијама Дирекције 
„Површинских копова”, у Барошевацу, Пословница за набавку услуга и 
радова, канцеларија бр. 81 уз претходну најаву. Заинтересованим лицима 
конкурсна документација може бити достављена поштом или електрон-
ском поштом у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева заинтересова-
ног лица. Уз послат захтев, оверен од стране руководећег лица, заинтере-
совани понуђач је дужан да достави и доказ о уплати.

Поред доказа о извршеној уплати представник понуђача мора прило-
жити и овлашћење за преузимање конкурсне документације, потписано од 
стране овлашћеног лица понуђача.

Уплаћени износ се не враћа уплатиоцу без обзира на исход у 
поступку.

5. Понуде се достављају у року од 30 дана од дана објављивања ја-
вног позива у »Службеном гласнику Републике Србије«, у затвореним ко-
вертама, поштом или лично преко писарнице на адресу: 

ПД РБ „КОЛУБАРА” д.о.о.
КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР”
Ул. Дише Ђурђевића бб
11560, Вреоци,
са назнаком: „понуда за набавку услуге: одржавање путничко - те-

ренских возила - ЈН број: У-010/11-1СА не отварати”. 
6. Последњег дана рока, понуде се достављају до 8 часова, без обзи-

ра на начин на који су послате. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, 
за последњи дан достављања понуда сматраће се први следећи радни дан 
до 8 часова. 

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона 
понуђача. 

7. Време и место отварања понуда:Јавно отварање понуда обавиће се 
комисијски последњег дана који је одређен за предају понуда, са почетком 
у 8 часова и 15 минута, у пословним просторијама Наручиоца на назначе-
ној адреси - (Велика сала на спрату). 

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници по-
нуђача који су дужни да своје својство представника понуђача докажу пре-
дајом овлашћења Комисији за јавну набавку. 

8. Одлука о избору најповољније понуде биће донета сагласно члану 
81. Закона о јавним набавкама у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

9. Додатне информације у вези са припремом понуде понуђач може 
тражити у писменом облику, на начин како је то утврђено конкурсном до-
кументацијом, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, 
достављањем захтева на адресу: ПД РБ „Колубара” д.о.о. Комерцијални 
Сектор, 11560 Вреоци, Дише Ђурђевића б.б. са назнаком: „Објашњења – 
јавни позив за јавну набавку број У-010/11-1СА”.

Наручилац ће у року од два дана од дана примљеног писменог захте-
ва за додатном информацијом или појашњењем понуђачу достави одговор 
у писаном облику и ту информацију доставити свим понуђачима који су 
преузели конкурсну документацију. Особе за контакт: Драгана Ђорђевић, 
дипл.инж., Драгана Живковић, економиста и Мира Јаковљевић, ек.техн, 
број телефона : 011/8158-910. 11537

На основу члана 70. став 1. тачка 2. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 116/08) 

ГСП „БЕОГРАД”

оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда за набавку услуге 

у отвореном поступку

Предмет набавке – обезбеђење транспорта новца и хартија од вред-
ности. 

Право учешћа имају сва заинтересована правна и физичка лица која 
испуњавају услове за учешће у поступку у склaду са Законом о јавним на-
бавкама (чл. 44. и 45) и која су регистрована за пружање услуге која је 
предмет јавне набавке. 

Предвиђени период извршења набавке: годину дана од дана потпи-
сивања уговора са најповољнијим понуђачем.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузети конкурс-
ну документацију у просторијама ГСП „Београд”, Кнегиње Љубице 29, 
Сектор за планирање и инвестиције, канцеларија 17.

За све додатне информације везане за набавку можете се обрати-
ти писаним путем на факс 011/366-4087 или на адресу Наручиоца: ГСП 
„Београд”, Књегиње Љубице 29, 11000 Београд, са назнаком: „За набавку 
број ВНУ-17/11”.

Приликом преузимања конкурсне документације неопходно је при-
ложити доказ о уплати у износу од 1.000,00 динара са ПДВ-ом, на рачун 
број 290-11568-68 код Универзал банке, сврха уплате: „Трошкови израде 
конкурсне документације: обезбеђење транспорта новца и хартија од вред-
ности, позив на број ВНУ-17/11”. Уплаћена средства се не враћају.

Лице које преузима конкурсну документацију уз доказ о уплати 
прилаже све податке битне за издавање фактуре потенцијалном понуђачу 
(ПИБ, број текућег рачуна, матични број...) и контакт адреса, број телефо-
на и факса за доставу појашњења, обавештења, измена.

Понуде се достављају на српском језику у затвореној коверти овере-
ној печатом, са назнаком: „Понуда за набавку: обезбеђење транспорта нов-
ца и хартија од вредности – не отварати до 23. маја 2011. године до 10,00 
часова, позив на број ВНУ-17/11”.

На полеђини навести назив и адресу, телефон и факс подносиоца по-
нуде.

Рок за достављање понуда је 23. мај 2011.године до 9,30 часова у пи-
сарници наручиоца. 

Јавно отварање понуда извршиће се 23. маја 2011. године у 10,00 ча-
сова, у просторијама ГСП „Београд”, Књегиње Љубице 29, 11000 Београд, 
управна зграда.

Критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда, а 
критеријуми за пондерисање су: цена 80 пондера, референц листа 10 пон-
дера и биланс напада на транспортно возило 10.

Предвиђени период за доношење одлуке Наручиоца је 30 дана од 
дана јавног отварања понуда.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Важност понуде: 120 дана од дана јавног отварања понуда.
 Е-2879

КЛИ НИЧ КО БОЛ НИЧ КИ ЦЕН ТАР „ЗВЕ ЗДА РА” 
11000 Бе о град, Ди ми три ја Ту цо ви ћа 161

огла  ша  ва

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да  

услу га – фи зич ко обез бе ђе ње имо ви не и осо бља КБЦ „Зве зда ра” 
у отво ре ном по ступ ку  

број У-01/11

Пред мет јав не на бав ке: фи зич ко обез бе ђе ње имо ви не и осо бља КБЦ 
„Зве зда ра” за го ди шње по тре бе.

Оквир на вред ност јав не на бав ке: цца. 4.474.576,27 ди на ра.
Пра во уче шћа по овом огла су има ју сва до ма ћа и стра на прав на и фи-

зич ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве пред ви ђе не чла ном 44. За ко на о јав ним 
на бав ка ма, уз под но ше ње до ка за из чла на 45. истог За ко на.

Увид у кон курс ну до ку мен та ци ју и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен-
та ци је мо же се из вр ши ти, уз пи сме но овла шће ње по ну ђа ча, у КБЦ „Зве-
зда ра” Бе о град, Ди ми три ја Ту цо ви ћа 161, Прав на слу жба, со ба 10, згра да 
Упра ве, сва ког рад ног да на од 10,00 до 13,00 ча со ва, уз до каз о из вр ше ној 
упла ти из но са од 3.000.00 ди на ра на ра чун КБЦ „Зве зда ра” код Упра ве за 
јав на пла ћа ња, број 840-634661-61. Упла ће ни из нос се не вра ћа. По ну ђа чи 
ко ји су пре у зе ли кон курс ну до ку мен та ци ју у прет ход ном, по ни ште ном по-
ступ ку ни су у оба ве зи да упла ћу ју на ве де ни из нос.

По ну да мо ра би ти у ори ги на лу, са чи ње на на пре у зе том обра сцу по-
ну де, ја сна и не дво сми сле на, као и ове ре на пе ча том и пот пи сом овла шће-
ног ли ца по ну ђа ча.

Уз по ну ду оба ве зно до ста ви ти јед но од сред ста ва обез бе ђе ња пла ћа-
ња на из нос од 2 % про це ње не вред но сти јав не на бав ке, без мо гућ но сти 
по вла че ња истог до окон ча ња по ступ ка до де ле уго во ра по овом кон кур су, а 
као га ран ци ју за пот пис уго во ра. По ну ђач ко ме бу де до де љен уго вор би ће 
у оба ве зи да при ли ком пот пи си ва ња уго во ра до ста ви јед но од сред ста ва 
обез бе ђе ња пла ћа ња на из нос од 8 % уго вор не вред но сти јав не на бав ке, 
као га ран ци ју за из вр ше ње уго во ра.
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За тво ре не по ну де са на зна ком: „По ну да – за јав ну на бав ку услу га – 

фи зич ко обез бе ђе ње имо ви не и осо бља КБЦ „Зве зда ра” – не отва ра ти, јав-
на на бав ка број У-01/11”, уз вид но озна че ње бро ја јав не на бав ке из овог 
огла са, до ста ви ти по штом или лич но, со ба број 1 згра да Упра ве на адре су 
на ру чи о ца, нај ка сни је 30 да на од да на об ја вљи ва ња овог јав ног по зи ва у 
„Слу жбе ног гла сни ку РС”. Не бла го вре ме не по ну де се не ће узи ма ти у раз-
ма тра ње.

Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се у згра ди Упра ве на ру чи о ца, II сп-
рат, у Ди ми три ја Ту цо ви ћа 161 у Бе о гра ду, на дан ис те ка ро ка за до ста-
вља ње по ну да, а та чан да тум и вре ме би ће на зна че ни у кон курс ној до ку-
мен та ци ји.

Кри те ри јум на осно ву ко га ће струч на ко ми си ја оце њи ва ти по ну де 
би ће у окви ру нај ни же по ну ђе не це не пре ма чла ну 52. став 1. тач ка 2. За ко-
на о јав ним на бав ка ма. Еле мен ти кри те ри ју ма: це на – 100 пон де ра. 

На ру чи лац ће од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де до не ти у ро ку од 
30 да на од да на јав ног отва ра ња по ну да, а до ста ви ти је по ну ђа чи ма у ро ку 
од три да на од да на до но ше ња.

До дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 011-30 88 672. Осо-
ба за кон такт је Је ле на Ц. Ма рић, дипл. прав ник.

 10873

На осно ву чла на 69, чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. став 1. тач-
ка 1. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

КЛИ НИЧ КИ ЦЕН ТАР СР БИ ЈЕ 
11000 Бе о град, Па сте ро ва 2

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ  
за при ку пља ње по ну да 

Вр ста по ступ ка: отво ре ни по сту пак.
Пред мет јав не на бав ке
Услу ге одр жа ва ња и по прав ки ко му ни ка ци о них си сте ма, би ро опре-

ме и си сте ма ви део над зо ра. Број јав не на бав ке А-5/11.
Опис пред ме та јав не на бав ке 
Услу ге одр жа ва ња и по прав ки ко му ни ка ци о них си сте ма, би ро опре-

ме и си сте ма ви део над зо ра по пар ти ја ма:
– пар ти ја 1 – те ле фон ске цен тра ле
– пар ти ја 2 – ра дио ста ни це
– пар ти ја 3 –  си стем за по зив па ци је на та, бол нич ке сиг на ли за ци је, 

ин тер фон ски си сте ми и раз гла си
– пар ти ја 3 – фо то ко пир апа ра ти
– пар ти ја 5 – штам па чи
– пар ти ја 6 – пи са ће и ра чун ске ма ши не 
– пар ти ја 7– си сте ми ви део над зо ра.
Де таљ ни опис услу га дат је у кон курс ној до ку мен та ци ји.
Усло ви за уче ство ва ње у по ступ ку 
Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сва за ин те ре со ва на прав на и фи зич-

ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју оба ве зне усло ве пред ви ђе не чла ном 44. За ко на о 
јав ним на бав ка ма и по себ не усло ве из кон курс не до ку мен та ци је. Ис пу ње-
ност тих усло ва под но си лац по ну де до ка зу је на на чин утвр ђен чла ном 45. 
За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08), а у слу-
ча ју да под но си лац по ну де има по ди зво ђа че или уче ству је у за јед нич кој 
по ну ди ду жан је да до ста ви до ка зе из чла на 49, од но сно чла на 50. За ко на.

Кри те ри јум и еле мен ти кри те ри ју ма за из бор нај по вољ ни је по ну де: 
Из бор нај по вољ ни је по ну де ће се из вр ши ти при ме ном кри те ри ју ма 

еко ном ски нај по вољ ни је по ну де са гла сно од ред ба ма чла на 52. За ко на о 
јав ним на бав ка ма. 

Увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је 
Увид у кон курс ну до ку мен та ци ју и пре у зи ма ње исте мо же се из вр ши-

ти у про сто ри ја ма Кли нич ког цен тра Ср би је – Слу жба за тех нич ке и дру ге 
по сло ве – Сек тор за ин же ње ринг, Па сте ро ва 2, рад ним да ном од 10,00 до 
14,00 ча со ва, по чев од да на об ја вљи ва ња огла са у „Слу жбе ном гла сни ку 
РС”. При ли ком пре у зи ма ња до ку мен та ци је, за ин те ре со ва ни по ну ђа чи ду-
жни су да при ло же до каз о из вр ше ној упла ти у из но су од 2.000,00 ди на ра 
за пред мет ну кон курс ну до ку мен та ци ју на те ку ћи ра чун Кли нич ког цен тра 
Ср би је број 840-667667-80. Упла ће на сред ства се не вра ћа ју. Ли це ко је пре-
у зи ма кон курс ну до ку мен та ци ју мо ра са со бом има ти овла шће ње за по-
ди за ње кон курс не до ку мен та ци је, ко је ће при ло жи ти за јед но са упла том. 

Еле мен ти кри те ри ју ма су: 
– по ну ђе на це на,
– тех нич ко тех но ло шке пред но сти.
Под но ше ње по ну да 
По ну ђа чи су у оба ве зи да сво је по ну де до ста ве у ро ку од 30 да на од 

да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до 12,00 ча-
со ва. По ну де се до ста вља ју одво је но за сва ку по је ди нач ну пар ти ју у за тво-
ре ној ко вер ти или пре по ру че ном по шиљ ком са на зна ком: „По ну да за јав ну 

на бав ку број А-5/11 број пар ти је: __________________________________
____________ – не отва ра ти”, на адре су: Кли нич ки цен тар Ср би је, Од сек 
ад ми ни стра тив но-тех нич ких по сло ва (ар хи ва), Бе о град, Па сте ро ва 2.

Отва ра ње по ну да 
Јав но отва ра ње по ну да ће се оба ви ти у про сто ри ја ма Кли нич ког цен-

тра Ср би је – Слу жба за тех нич ке и дру ге по сло ве – Сек тор дру ги по сло ви, 
Па сте ро ва 2, од мах по ис те ку ро ка за до ста вља ње по ну да, у 12,30 ча со ва 
а пре ма оба ве ште њу ко је ће на ру чи лац на кнад но до ста ви ти по ну ђа чи ма. 
Пред став ник по ну ђа ча ко ји при су ству је јав ном отва ра њу по ну да мо ра пре-
да ти на ру чи о цу овла шће ње, ове ре но пе ча том и пот пи са но од стра не овла-
шће ног ли ца.

Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де 
На ру чи лац ће од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де до не ти у оквир-

ном ро ку од 20 да на од да на јав ног отва ра ња по ну да.
Кон такт 
Те ле фон за де таљ ни је ин фор ма ци је је 011/3615-742, осо ба за кон такт 

је Де јан Би ше вац. 
Оста ле ин фор ма ци је 
Уз по ну ду за ин те ре со ва ни по ну ђа чи тре ба да до ста ве до ка зе о ис пу-

ње но сти усло ва из чла на 44, а пре ма чла ну 45. За ко на о јав ним на бав ка ма. 
До ка зи о ис пу ње но сти усло ва мо гу се до ста ви ти у нео ве ре ним ко пи ја ма, 
а по ну ђач чи ја по ну да бу де оце ње на као нај по вољ ни ја ду жан је да у ро ку 
од три да на од да на при је ма пи сме ног по зи ва на ру чи о ца до ста ви ори ги нал 
или ове ре ну ко пи ју на ве де них до ка за, у су прот ном по ну да ће би ти од ба че-
на као не ис прав на. Не пот пу не, не ис прав не и не бла го вре ме но до ста вље не 
по ну де не ће се раз ма тра ти. По ну де са ва ри јан та ма ни су до зво ље не.

 Е-2779

раДоВи
На основу члана 70. став 1. и члана 71. став 1. Закона о јавним набав-

кама („Службени гласник РС” број 116/08)

УСТАНОВА СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ БЕОГРАД

објављује 

ПРЕТХОДНИ РАСПИС 
о намери да спроведе поступак јавне набавке 

чија је оквирна вредност већа од 50.000.000,00 динара

Установа Студентско одмаралиште Београд намерава да спроведе 
поступак јавне набавке за уступање и извођење радова: грађевински и 
грађевинско занатски радови на објектима Установе Студентско одмара-
лиште Београд.

Јавна набавка за уступање извођења грађевинских и грађевинско-за-
натских радова извршиће се у рестриктивном поступку.

Објављивање јавног позива за I фазу рестриктивног поступка за 
признавање квалификација подносиоцима пријава на основу претходно 
одређених услова планира се у току маја 2011 године.

Додатне информације могу се добити у Установи студентско одмара-
лиште Београд , Авалски пут број 3, 11223 Бели Поток или путем телефона 
3907-943, особа за контакт: Зоран Спасојевић. П-9312

Pursuant to Article 70, paragraph 1, and Article 71, paragraph 1 of the 
Law on Public Procurement („Official Gazette of the Republic of Serbia” no. 
116/08)

INSTITUTION OF STUDENTS VACATION BELGRADE

Publ i shes

PREVIOUS NOTICE 
The intention to implement the public procurement procedure 

which is higher than the approximate value of 50.000.000,00 rsd

Institution of students vacation Belgrade, intends to implement the 
procedure procurement and execution of the assignment of work: construction 
and building trades on the facilities of Institution of students vacation Belgrade.

Public procurement to the transfer of construction and building trades 
contractors will be carried out in a restricted procedure.

Issue a public call for Phase I of the restricted procedure for the 
recognition of qualifications of applicants on the basis of certain pre-conditions 
is planned in May 2011th.

Additional information can be obtained in Institution of Students vacation 
Belgrade, Avalski put no.3, 11223 Beli Potok or telephone 3907-943, contact 
person: Zoran Spasojevic.

 П-9312
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На осно ву чла на 69. и чла на 70. став 1. тач. 1. и члан 71. За ко на о јав-

ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ОП ШТИ НА РУ МА 
22400 Ру ма, Глав на 107

об  ј а  вљу  ј е 

ПРЕТ ХОД НИ РАС ПИС 
Ши фра де лат но сти 75110; МБ 08026106; ПИБ 101913980.

Пред мет јав не на бав ке ра до ва и то: из град ња ба зе на I фа за са пра те-
ћом ин фра струк ту ром.

Оквир но вре ме по чет ка јав не на бав ке је: II квар тал 2011. го ди не.
Оквир на вред ност јав не на бав ке је: 150.000.000,00 ди на ра.
Осо ба за кон такт ко ја ће пру жа ти до дат не ин фор ма ци је је: Не бој ша 

Ко стић, те ле фон 022/478-077, e-mail n.ko stic @ja tru ma.com
 10878

На осно ву чла на 69, чла на 70. став 1. тач ка 1) и чла на 71. За ко на о 
јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ОП ШТИ НА ИН ЂИ ЈА 
22320 Ин ђи ја, Ца ра Ду ша на 1 

об јављује

ПРЕТ ХОД НИ РАС ПИС 
o на ме ри да спро ве де по сту пак јав не на бав ке ра до ва 

Пред мет јав не на бав ке је на бав ке ра до ва – из во ђе ње ра до ва на из-
град њи I фа зе Ре ги о нал не са ни тар не де по ни је у Ин ђи ји.

Оквир но вре ме по чет ка јав не на бав ке је април/мај 2011. го ди не.
Оквир на вред ност јав не на бав ке је је 259.317.380,00 ди на ра. Сред-

ства за ре а ли за ци ју I фа зе обез бе ђе на су Од лу ком Управ ног од бо ра Фон-
да за за шти ту жи вот не сре ди не Бе о град, Не ма њи на 22–26, број 401-00-
00177/2011-01/1 од 2. 3. 2011. го ди не. 

Осо ба за кон такт ко ја ће пру жа ти до дат не ин фор ма ци је је:
са мо стал ни струч ни са рад ник за јав не на бав ке Свје тла на Па вло вић, 

е- mail: svjetlana.pavlovic@indjija.net телефон 022/561-322. 
 11820

На осно ву чла на 71. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ” 
Бе о град, Ца ри це Ми ли це 2 

и 
ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО 

„ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА БЕ О ГРАД” 
Бе о град, Ма са ри ко ва 1–3

об јављују

ПРЕТ ХОД НИ РАС ПИС 
због пла ни ра ња јав них на бав ки ра до ва  

чи ја је про це ње на вред ност ви ша од 50.000.000,00 ди на ра

Јав но пред у зе ће „Елек тро при вре да Ср би је” из Бе о гра да, Ца ри це Ми-
ли це 2 и При вред но дру штво „Елек тро ди стри бу ци ја Бе о град”, Ма са ри ко ва 
1–3, оба ве шта ва ју по ну ђа че о на ме ра ма јав не на бав ке ра до ва из град ње за-
јед нич ког енер гет ско-по слов ног ком плек са у бло ку 20 на Но вом Бе о гра-
ду – пр ва фа за (ра до ви фун ди ра ња, за шти та те мељ не ја ме и гра ђе вин ски 
ра до ви до ко те 0,00).

На бав ка ра до ва тре ба да се из вр ши у то ку 2011. го ди не, а вр ши ће се 
у отво ре ном по ступ ку у скла ду са од ред ба ма За ко на о јав ним на бав ка ма и 
дру гим по зи тив ним за кон ским про пи си ма ко ји уре ђу ју ову област.

До дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти у Јав ном пред у зе ћу „Елек тро-
при вре да Ср би је” – Ди рек ци ја за стра те ги ју и ин ве сти ци је, Бе о град, Вој во-
де Сте пе 412, пе ти спрат со ба број 524, осо ба за кон такт Го ран Ха са на гић 
те ле фон 011/2473191 и 3952503, факс 011/3970458, e-mail go ran.ha sa na-
gic @eps.rs и При вред ном дру штву „Елек тро ди стри бу ци ја Бе о град”, д.о.о., 
Го спо дар Је вре мо ва 28, дру ги спрат, осо ба за кон такт Ли ди ја Стан ко вић, 
те ле фон 011 2631433, e-mail li di ja.stan ko vic @edb.rs 

 11340

На основу чл. 69, 70. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС” број 116/08), и Одлуке о покретању поступка брoj 404-02-
148/2011-21 од 13. априлa 2011. године

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 
Београд, Булевар Краља Александра 15 

об јављује
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за достављање понуда у отвореном поступку 
за јавну набавку број 35/2011

1. Наручилац: Министарство економије и регионалног развоја, 
Булевар Краља Александра 15, Београд.

2. Предмет набавке: Извођење радова на реконструкцији, доградњи и 
надоградњи основне школе „Душан Радовић” у Нишу, град Ниш.

3. Услови за учествовање у поступку: Право учешћа имају сва заин-
тересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку 
јавне набавке, у складу са чланом 44. Закона о јавним набавкама, као и 
услове у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капа-
цитета дефинисане конкурсном документацијом као и да су у претходних 
5 обрачунских година, по основу изведених грађевинских, грађевинско 
занатских и инсталатерских (вода, канализација, струја, грејање) радова 
на изградњи објеката високо градње (стамбени, стамбено пословни, по-
словни, спортски и јавни објекти) остварили пословни приход у износу од 
минимум 80.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега најмање један посао у 
минималном износу од 18.000.000,00 динара без ПДВ-а

4. Критеријуми и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
5. Време и место увида у конкурсну документацију, услови за пре-

узимање конкурсне документације: Конкурсна документација заједно са 
Потврдом о преузимању биће објављена на интернет адреси www.mnip.
gov.rs. Заинтересовани понуђачи је могу преузети електронским путем до 
истека рока за подношење понуда. После наведеног рока конкурсна доку-
ментација се не може преузети.

6. Време и место подношења понуде: Понуде се могу достављати 
лично или путем поште, на адресу Наручиоца – Министарство економије 
и регионалног развоја, Булевар Краља Александра 15, Београд, сваког рад-
ног дана од 9,00 до 16,00 часова и морају се налазити у затвореној коверти 
са назнаком: „Понуда за јавну набавку број 35/2011 – НИП, Извођење ра-
дова на реконструкцији, доградњи и надоградњи основне школе ’Душан 
Радовић’ у Нишу, град Ниш”. Понуђач је дужан да на полеђини коверте 
назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је 30-ти дан од дана објављивања 
јавног позива у „Службеном гласнику РС” и то до 10,00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити 30-тог дана од дана објављи-
вања јавног позива у „Службеном гласнику РС” и то у 11,00 часова у прос-
торијама Министартва економије и регионалног развоја – Сектор за реа-
лизацију Националног инвестиционог плана, Влајковићева 10, Београд, уз 
присуство овлашћених представника понуђача. 

Уколико дан за достављање понуда или за јавно отварање понуда 
падне у нерадни дан, као последњи дан за достављање понуда сматра се 
први наредни радни дан до 10,00 часова, односно јавно отварање понуда 
ће се извршити првог наредног радног дана у 11,00 часова.

7. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: Оквирни 
рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 15 дана од 
дана отварања понуда.

8. Име особе за контакт која ће пружати додатне информације: 
Понуђачи се могу уверити у све услове градње, техничку докумен-

тацију и стећи комплетан увид ради давања одговарајуће понуде 17-ог (се-
дамнаестог) дана у 11,00 часова, рачунајући од дана објављивања Јавног 
позива у „Службеном гласнику РС”. Особа за контакт је Борис Шћекић, 
телефон 011/3334-149, у периоду од 9,00 до 16,00 часова.

Особа за контакт која ће пружати додатне информације је Тамара 
Ђуричић, е-пошта: tamara.djuricic@merr.gov.rs, телефон 011/333-4198 у пе-
риоду од 12,00 до 16,00 часова. Е-2819

На основу чл. 69, 70. и 72. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС” број 116/08), и Одлуке о покретању поступка брoj 404-02-
49/2011-21 од 14. априла 2011. године 

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 
Београд, Булевар Краља Александра 15 

об јављује
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за достављање понуда у отвореном поступку 
за јавну набавку број 36/2011

1. Наручилац: Министарство економије и регионалног развоја, 
Булевар краља Александра 15, Београд.
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2. Предмет набавке: Извођење радова на реконструкцији и адапта-

цији Народног музеја у Крушевцу са опремом, град Крушевац.
3. Услови за учествовање у поступку: Право учешћа имају сва заин-

тересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку 
јавне набавке, у складу са чланом 44. Закона о јавним набавкама, као и 
услове у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капа-
цитета дефинисане конкурсном документацијом као и да су у претходних 
5 обрачунских година, по основу изведених грађевинских и грађевинско 
занатских и инсталатерских (вода, канализација, струја, озвучење, грејање, 
климатизација) радова на изградњи и реконструкцији објеката културе 
(позоришта, кинотеке, биоскопи) остварили пословни приход у износу од 
минимум 350.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега најмање један посао у 
минималном износу од 70.000.000,00 динара без ПДВ-а.

4. Критеријуми и елементи критеријума за избор најповољније по-
нуде:

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
5. Време и место увида у конкурсну документацију, услови за пре-

узимање конкурсне документације: Конкурсна документација заједно са 
Потврдом о преузимању биће објављена на интернет адреси www.mnip.
gov.rs. Заинтересовани понуђачи је могу преузети електронским путем до 
истека рока за подношење понуда. После наведеног рока конкурсна доку-
ментација се не може преузети.

6. Време и место подношења понуде: Понуде се могу достављати 
лично или путем поште, на адресу Наручиоца – Министарство економије 
и регионалног развоја, Булевар Краља Александра 15, Београд, сваког рад-
ног дана од 09 до 16 часова и морају се налазити у затвореној коверти са 
назнаком: „Понуда за јавну набавку број 36/2011 – НИП, Извођење радова 
на реконструкцији и адаптацији Народног музеја у Крушевцу са опремом, 
град Крушевац”. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, 
адресу, телефон и контакт особу.

Крајњи рок за подношење понуда је 17. мај 2011. године и то до 
10,00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити 17. маја 2011.године и то у 
11,00 часова у просторијама Министартва економије и регионалног развоја 
– Сектор за реализацију Националног инвестиционог плана, Влајковићева 
10, Београд, уз присуство овлашћених представника понуђача. 

Уколико дан за достављање понуда или за јавно отварање понуда 
падне у нерадни дан, као последњи дан за достављање понуда сматра се 
први наредни радни дан до 10 часова, односно јавно отварање понуда ће се 
извршити првог наредног радног дана у 11,00 часова.

7. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: Оквирни 
рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 15 дана од 
дана отварања понуда.

8. Име особе за контакт која ће пружати додатне информације: 
Понуђачи се могу уверити у све услове градње, техничку докумен-

тацију и стећи комплетан увид ради давања одговарајуће понуде 17-ог 
(седамнаестог) дана у 11,00 сати, рачунајући од дана објављивања Јавног 
позива у „Службеном гласнику РС”. Особа за контакт је Борис Шћекић, 
телефон 011/333-4149, у периоду од 9 до 16 часова.

Особа за контакт која ће пружати додатне информације је Наташа 
Милић, е-пошта: natasa.milic@merr.gov.rs, телефон 011/333-4170 у периоду 
од 12 до 16 часова. Е-2819

На осно ву чл. 69, 70. и 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) и Од лу ке о по кре та њу отво ре ног по ступ ка јав не 
на бав ке број 404-02-46/1/2011-05 од 7. апри ла 2011. го ди не

МИ НИ СТАР СТВО ОМЛА ДИ НЕ И СПОР ТА 
11070 Бе о град, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 2

упућу јe 

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за до ста вља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку 

за јав ну на бав ку  
број 31-05 

1. На ру чи лац: Министарствo омла ди не и спор та, Бу ле вар Ми хај ла 
Пу пи на 2, Бе о град.

2. Пред мет на бав ке: из во ђе ње ра до ва на ре а ли за ци ји про јек та Из-
град ња ба ри је ре за га лоп ску ста зу и ре кон струк ци ја огра де за пу бли ку – 
ЈП Хи по дром, Бе о град.

3. Усло ви за уче ство ва ње у по ступ ку: пра во уче шћа има ју сва за ин-
те ре со ва на ли ца, ко ја ис пу ња ва ју оба ве зне усло ве за уче шће у по ступ ку 
јав не на бав ке, у скла ду са чла ном 44. За ко на о јав ним на бав ка ма, усло ве у 
по гле ду фи нан сиј ског, по слов ног, тех нич ког и ка дров ског ка па ци те та де-
фи ни са не кон курс ном до ку мен та ци јом, као и: 

– да су у прет ход них пет об ра чун ских го ди на (2006, 2007, 2008, 2009. 
и 2010) из ве ли ра до ве на из град њи, ре кон струк ци ји или адап та ци ји гра ђе-
вин ских обје ка та, у вред но сти од нај ма ње 50.000.000,00 ди на ра без ПДВ-а.

4. Кри те ри ју ми и еле мен ти кри те ри ју ма за из бор нај по вољ ни је по ну-
де: кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да је еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да, а 
еле мен ти кри те ри ју ма за вред но ва ње по ну да су :

1) по ну ђе на це на – 90 пон де ра 
2) рок из во ђе ња ра до ва – 10 пон де ра 
5. Вре ме и ме сто уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју, усло ви за пре у-

зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је: за ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу из вр ши-
ти увид у кон курс ну до ку мен та ци ју и пре у зе ти кон курс ну до ку мен та ци ју у 
про сто ри ја ма Ми ни стар ства омла ди не и спор та, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 
2, Бе о град, сва ког рад ног да на од 9,00 до 16,00 ча со ва, до да на и ча са ис-
те ка ро ка за под но ше ње по ну да, ра чу на ју ћи од да на об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. По сле на ве де ног ро ка кон курс на до-
ку мен та ци ја се не мо же пре у зе ти.

6. Оби ла зак ло ка ци је и увид у тех нич ку до ку мен та ци ју: по ну ђа чи су 
ду жни да се уве ре у све усло ве град ње, из вр ше увид у тех нич ку до ку мен та-
ци ју и стек ну ком пле тан увид у пред мет ра до ва, ра ди да ва ња од го ва ра ју ће 
по ну де до ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да, сва ког рад ног да на, ра чу на ју-
ћи од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, на ло-
ка ци ји на ко јој ће се ра до ви и из во ди ти. Кон такт осо ба за оби ла зак ло ка ци је 
и за увид у тех нич ку до ку мен та ци ју је Зо ран Пе тро вић, тел. 064/0899-687  
и 011/3543-839, од 9,00 до 14,00 ча со ва.

7. Вре ме и ме сто под но ше ња по ну да: по ну де се мо гу до ста вља-
ти лич но или по штом, на адре су на ру чи о ца – Министарствo омла ди не и 
спор та, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 2, Бе о град, сва ког рад ног да на од 9,00 до 
16,00 ча со ва и мо ра ју се на ла зи ти у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком: „По-
ну да за јав ну на бав ку број 31-05, из град ња ба ри је ре за га лоп ску ста зу и 
ре кон струк ци ја огра де за пу бли ку – ЈП Хи по дром Бе о град (не отва ра ти)”. 
По ну ђач је ду жан да на по ле ђи ни ко вер те на зна чи на зив, адре су, те ле фон 
и осо бу за кон такт.

Крај њи рок за под но ше ње по ну да је 36. дан од да на об ја вљи ва ња јав-
ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, и то до 10,00 ча со ва.

Уко ли ко дан за до ста вља ње по ну да пад не у не рад ни дан, као по след-
њи дан за до ста вља ње по ну де сма тра се пр ви на ред ни рад ни дан до 10,00 
ча со ва.

8. Вре ме и ме сто отва ра ња по ну да: јав но отва ра ње по ну да ће се оба-
ви ти по след њег да на ро ка за под но ше ње по ну да у 10,30 ча со ва, у про сто-
ри ја ма Ми ни стар ства омла ди не и спор та, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 2, со ба 
6, у Бе о гра ду, уз при су ство овла шће них пред став ни ка по ну ђа ча. 

Уко ли ко дан за јав но отва ра ње по ну да пад не у не рад ни дан, јав но 
отва ра ње по ну да ће се из вр ши ти пр вог на ред ног рад ног да на у 10,30 ча-
со ва.

9. Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де: оквир ни 
рок у ко ме ће на ру чи лац до не ти од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де је 
15 да на од да на отва ра ња по ну да.

10. Име осо бе за кон такт ко ја ће пру жа ти до дат не ин фор ма ци је: Жа-
кли на Го сти љац Ma sel la, е-по шта: za kli na.go sti ljac @mos.gov.rs те ле фон 
011/214-78-41, од 12,00 до 16,00 ча со ва.  E-2762

На осно ву чл. 69, 70. и 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) и Од лу ке о по кре та њу отво ре ног по ступ ка јав не 
на бав ке број 404-02-51/1/2011-05 од 7. апри ла 2011. го ди не

МИ НИ СТАР СТВО ОМЛА ДИ НЕ И СПОР ТА 
11070 Бе о град, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 2

упућу јe 

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за до ста вља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку 

за јав ну на бав ку 
број 36-05

1. На ру чи лац: Министарствo омла ди не и спор та, Бу ле вар Ми хај ла 
Пу пи на 2, Бе о град.

2. Пред мет на бав ке: из град ња за тво ре ног ба зе на у про сто ру школ ске 
згра де Тех нич ке шко ле у Ва ље ву.

3. Усло ви за уче ство ва ње у по ступ ку: пра во уче шћа има ју сва за ин-
те ре со ва на ли ца, ко ја ис пу ња ва ју оба ве зне усло ве за уче шће у по ступ ку 
јав не на бав ке, у скла ду са чла ном 44. За ко на о јав ним на бав ка ма, усло ве у 
по гле ду фи нан сиј ског, по слов ног, тех нич ког и ка дров ског ка па ци те та де-
фи ни са не кон курс ном до ку мен та ци јом.

4. Кри те ри ју ми и еле мен ти кри те ри ју ма за из бор нај по вољ ни је по ну-
де: кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да је еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да, а 
еле мен ти кри те ри ју ма за вред но ва ње по ну да су:

1) по ну ђе на це на – 90 пон де ра 
2) рок из во ђе ња ра до ва – 10 пон де ра 
5. Вре ме и ме сто уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју, усло ви за пре у-

зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је: за ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу из вр ши-
ти увид у кон курс ну до ку мен та ци ју и пре у зе ти кон курс ну до ку мен та ци ју у 
про сто ри ја ма Ми ни стар ства омла ди не и спор та, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 2,  
Бе о град, сва ког рад ног да на од 9,00 до 16,00 ча со ва, до да на и ча са ис те ка 
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ро ка за под но ше ње по ну да, ра чу на ју ћи од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. По сле на ве де ног ро ка кон курс на до ку мен та-
ци ја се не мо же пре у зе ти.

6. Оби ла зак ло ка ци је и увид у тех нич ку до ку мен та ци ју: по ну ђа чи су 
ду жни да се уве ре у све усло ве град ње, из вр ше увид у тех нич ку до ку мен-
та ци ју и стек ну ком пле тан увид у пред мет ра до ва, ра ди да ва ња од го ва ра-
ју ће по ну де до ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да, сва ког рад ног да на, ра-
чу на ју ћи од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, 
на ло ка ци ји на ко јој ће се ра до ви и из во ди ти. Кон такт осо ба за оби ла зак 
ло ка ци је и за увид у тех нич ку до ку мен та ци ју је Ми лан Пе тро вић, тел. 014 
239 080, 063 231 750, од 10,00 до 13,00 ча со ва.

7. Вре ме и ме сто под но ше ња по ну де: по ну де се мо гу до ста вља ти 
лич но или пу тем по ште, на адре су на ру чи о ца: Министарствo омла ди не и 
спор та, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 2, Бе о град, сва ког рад ног да на од 9,00 до 
16,00 ча со ва и мо ра ју се на ла зи ти у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком: „По-
ну да за јав ну на бав ку број 36-05 – из град ња за тво ре ног ба зе на у про сто ру 
школ ске згра де Тех нич ке шко ле у Ва ље ву (не отва ра ти)”. 

По ну ђач је ду жан да на по ле ђи ни ко вер те на зна чи на зив, адре су, те-
ле фон и осо бу за кон такт.

Крај њи рок за под но ше ње по ну да је 38. дан од да на об ја вљи ва ња јав-
ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, и то до 11,00 ча со ва.

Уко ли ко дан за до ста вља ње по ну да пад не у не рад ни дан, као по след њи 
дан за до ста вља ње по ну де сма тра се пр ви на ред ни рад ни дан до 11,00 ча со ва.

8. Вре ме и ме сто отва ра ња по ну да: јав но отва ра ње по ну да ће се оба-
ви ти по след њег да на ро ка за под но ше ње по ну да у 11,30 ча со ва у про сто ри-
ја ма Ми ни стар ства омла ди не и спор та, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 2, со ба 6, 
у Бе о гра ду, уз при су ство овла шће них пред став ни ка по ну ђа ча. 

Уко ли ко дан за јав но отва ра ње по ну да пад не у не рад ни дан, јав но 
отва ра ње по ну да ће се из вр ши ти пр вог на ред ног рад ног да на у 11,30 ча со ва.

9. Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де: оквир ни 
рок у ко ме ће на ру чи лац до не ти од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де је 
15 да на од да на отва ра ња по ну да.

10. Име осо бе за кон такт ко ја ће пру жа ти до дат не ин фор ма ци је: Жа-
кли на Го сти љац Ma sel la, е-по шта: za kli na.go sti ljac @mos.gov.rs те ле фон 
011/214-78-41, од 12,00 до 16,00 ча со ва.  E-2762

На осно ву чл. 69, 70. и 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) и Од лу ке о по кре та њу отво ре ног по ступ ка јав не 
на бав ке број 404-02-52/1/2011-05 од 7. апри ла 2011. го ди не

МИ НИ СТАР СТВО ОМЛА ДИ НЕ И СПОР ТА 
11070 Бе о град, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 2

упућу јe 

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за до ста вља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку 

за јав ну на бав ку број 37-05 

1. На ру чи лац: Министарствo омла ди не и спор та, Бу ле вар Ми хај ла 
Пу пи на 2, Бе о град.

2. Пред мет на бав ке: из град ња фи скул тур не са ле у Шко ли за уче ни ке 
оште ће ног ви да „Вељ ко Ра ма да но вић” (I фа за), Зе мун.

3. Усло ви за уче ство ва ње у по ступ ку: пра во уче шћа има ју сва за ин-
те ре со ва на ли ца, ко ја ис пу ња ва ју оба ве зне усло ве за уче шће у по ступ ку 
јав не на бав ке, у скла ду са чла ном 44. За ко на о јав ним на бав ка ма, усло ве у 
по гле ду фи нан сиј ског, по слов ног, тех нич ког и ка дров ског ка па ци те та де-
фи ни са не кон курс ном до ку мен та ци јом, као и: 

– да су у прет ход них пет об ра чун ских го ди на (2006, 2007, 2008, 2009. 
и 2010), по осно ву из ве де них гра ђе вин ски и гра ђе вин ско за нат ских и ин ста-
ла тер ских ра до ва на из град њи, ре кон струк ци ји, адап та ци ји и са на ци ји обје-
ка та из ве ли ра до ве у вред но сти од нај ма ње 70.000.000,00 ди на ра са ПДВ-ом. 

4. Кри те ри ју ми и еле мен ти кри те ри ју ма за из бор нај по вољ ни је по ну-
де: кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да је еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да, а 
еле мен ти кри те ри ју ма за вред но ва ње по ну да су:

1) по ну ђе на це на – 90 пон де ра 
2) рок из во ђе ња ра до ва – 10 пон де ра 
5. Вре ме и ме сто уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју, усло ви за пре у-

зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је: За ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу из вр ши-
ти увид у кон курс ну до ку мен та ци ју и пре у зе ти кон курс ну до ку мен та ци ју у 
про сто ри ја ма Ми ни стар ства омла ди не и спор та, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 
2, Бе о град, сва ког рад ног да на од 9,00 до 16,00 ча со ва, до да на и ча са ис-
те ка ро ка за под но ше ње по ну да, ра чу на ју ћи од да на об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. По сле на ве де ног ро ка кон курс на до-
ку мен та ци ја се не мо же пре у зе ти.

6. Оби ла зак ло ка ци је и увид у тех нич ку до ку мен та ци ју: по ну ђа чи су 
ду жни да се уве ре у све усло ве град ње, из вр ше увид у тех нич ку до ку мен та-
ци ју и стек ну ком пле тан увид у пред мет ра до ва, ра ди да ва ња од го ва ра ју ће 
по ну де до ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да, сва ког рад ног да на, ра чу на ју ћи 
од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, на ло ка ци ји 

на ко јој ће се ра до ви и из во ди ти. Кон такт осо ба за оби ла зак ло ка ци је и за 
увид у тех нич ку до ку мен та ци ју је Бо жа Ра ко че вић, тел. 064/297-88-00, од 
10,00 до 12,00 ча со ва.

7. Вре ме и ме сто под но ше ња по ну де: по ну де се мо гу до ста вља ти 
лич но или пу тем по ште, на адре су на ру чи о ца: Министарствo омла ди не и 
спор та, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 2, Бе о град, сва ког рад ног да на од 9,00 
до 16,00 ча со ва и мо ра ју се на ла зи ти у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком: 
„По ну да за јав ну на бав ку број 37-05 – из град ња фи скул тур не са ле у Шко-
ли за уче ни ке оште ће ног ви да „Вељ ко Ра ма да но вић” (I фа за), Зе мун (не 
отва ра ти)”. 

По ну ђач је ду жан да на по ле ђи ни ко вер те на зна чи на зив, адре су, те-
ле фон и осо бу за кон такт.

Крај њи рок за под но ше ње по ну да је 37. дан од да на об ја вљи ва ња јав-
ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, и то до 11,00 ча со ва.

Уко ли ко дан за до ста вља ње по ну да пад не у не рад ни дан, као по след-
њи дан за до ста вља ње по ну де сма тра се пр ви на ред ни рад ни дан до 11,00 
ча со ва.

8. Вре ме и ме сто отва ра ња по ну да: јав но отва ра ње по ну да ће се оба-
ви ти по след њег да на ро ка за под но ше ње по ну да у 11,30 ча со ва у про сто ри-
ја ма Ми ни стар ства омла ди не и спор та, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 2, со ба 6, 
у Бе о гра ду, уз при су ство овла шће них пред став ни ка по ну ђа ча. 

Уко ли ко дан за јав но отва ра ње по ну да пад не у не рад ни дан, јав но 
отва ра ње по ну да ће се из вр ши ти пр вог на ред ног рад ног да на у 11,30 ча-
со ва.

9. Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де: оквир ни 
рок у ко ме ће на ру чи лац до не ти од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де је 
15 да на од да на отва ра ња по ну да.

10. Име осо бе за кон такт ко ја ће пру жа ти до дат не ин фор ма ци је: Жа-
кли на Го сти љац Ma sel la, е-по шта: za kli na.go sti ljac @mos.gov.rs те ле фон 
011/214-78-41, од 12,00 до 16,00 ча со ва.  Е-2762

На осно ву чл. 69, 70. и 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) и Од лу ке о по кре та њу отво ре ног по ступ ка јав не 
на бав ке број 404-02-28/1/2011-05 од 7. апри ла 2011. го ди не

МИ НИ СТАР СТВО ОМЛА ДИ НЕ И СПОР ТА 
11070 Бе о град, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 2

упућу јe 

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за до ста вља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку 

за јав ну на бав ку 
број 13-05 

1. На ру чи лац: Министарствo омла ди не и спор та, Бу ле вар Ми хај ла 
Пу пи на 2, Бе о град.

2. Пред мет на бав ке: ре кон струк ци ја и на до град ња ула зног хо ла 
спорт ске ха ле и уград ња лиф та за осо бе за ин ва ли ди те том, Ха ла спор то ва 
Су бо ти ца.

3. Усло ви за уче ство ва ње у по ступ ку: пра во уче шћа има ју сва за ин-
те ре со ва на ли ца, ко ја ис пу ња ва ју оба ве зне усло ве за уче шће у по ступ ку 
јав не на бав ке, у скла ду са чла ном 44. За ко на о јав ним на бав ка ма, усло ве у 
по гле ду фи нан сиј ског, по слов ног, тех нич ког и ка дров ског ка па ци те та де-
фи ни са не кон курс ном до ку мен та ци јом. 

4. Кри те ри ју ми и еле мен ти кри те ри ју ма за из бор нај по вољ ни је по ну-
де: Кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да је еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да, а 
еле мен ти кри те ри ју ма за вред но ва ње по ну да су:

1) по ну ђе на це на – 90 пон де ра 
2) рок из во ђе ња ра до ва – 10 пон де ра 
5. Вре ме и ме сто уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју, усло ви за пре у-

зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је: 
За ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу из вр ши ти увид у кон курс ну до ку-

мен та ци ју и пре у зе ти кон курс ну до ку мен та ци ју у Град ском услу жном цен-
тру Ста ре град ске ку ће у Су бо ти ци, Трг сло бо де 1, на при јем ним ме сти ма 
бр. 16 и 17, рад ним да ни ма од 7,00 до 15,00 ча со ва, до да на и ча са ис те ка 
ро ка за под но ше ње по ну да, ра чу на ју ћи од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. По сле на ве де ног ро ка кон курс на до ку мен та-
ци ја се не мо же пре у зе ти.

6. Оби ла зак ло ка ци је и увид у тех нич ку до ку мен та ци ју: по ну ђа чи су 
ду жни да се уве ре у све усло ве град ње, из вр ше увид у тех нич ку до ку мен-
та ци ју и стек ну ком пле тан увид у пред мет ра до ва, ра ди да ва ња од го ва ра-
ју ће по ну де до ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да, сва ког рад ног да на, ра-
чу на ју ћи од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, 
на ло ка ци ји на ко јој ће се ра до ви и из во ди ти. Кон такт осо ба за оби ла зак 
ло ка ци је и за увид у тех нич ку до ку мен та ци ју је Ро жа Пле ти ко сић , те ле-
фон 064/19 20 358, од 11,00 до 13,00 ча со ва.

7. Вре ме и ме сто под но ше ња по ну де: по ну де се мо гу до ста вља ти 
лич но или пу тем по ште, на адре су Су бо ти ца, Трг сло бо де 1, Град ски услу-
жни цен тар, при јем но ме сто 16 и 17, сва ког рад ног да на од 7,00 до 15,00 
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ча со ва и мо ра ју се на ла зи ти у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком: „По ну да 
за јав ну на бав ку број 13-05, Ре кон струк ци ја и на до град ња ула зног хо ла 
спорт ске ха ле и уград ња лиф та за осо бе за ин ва ли ди те том, Ха ла спор то ва 
Су бо ти ца (не отва ра ти)”. 

По ну ђач је ду жан да на по ле ђи ни ко вер те на зна чи на зив, адре су, те-
ле фон и осо бу за кон такт.

Крај њи рок за под но ше ње по ну да је 30. дан од да на об ја вљи ва ња јав-
ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, и то до 11,00 ча со ва.

Уко ли ко дан за до ста вља ње по ну да пад не у не рад ни дан, као по след-
њи дан за до ста вља ње по ну де сма тра се пр ви на ред ни рад ни дан до 11,00 
ча со ва.

8. Вре ме и ме сто отва ра ња по ну да: јав но отва ра ње по ну да ће се оба-
ви ти по след њег да на ро ка за под но ше ње по ну да у 12,00 ча со ва у Зе ле ној 
са ли Ста ре Град ске ку ће, Су бо ти ца, Трг сло бо де 1, уз при су ство овла шће-
них пред став ни ка по ну ђа ча. 

Уко ли ко дан за јав но отва ра ње по ну да пад не у не рад ни дан, јав но отва-
ра ње по ну да ће се из вр ши ти пр вог на ред ног рад ног да на у 12,00 ча со ва.

9. Рок за до но ше ње од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де: оквир ни 
рок у ко ме ће На ру чи лац до не ти Од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де је 
15 да на од да на отва ра ња по ну да.

10. Име осо бе за кон такт ко ја ће пру жа ти до дат не ин фор ма ци је: Не-
ма ња Си мо вић, те ле фон 066/6677209, од 7,00 до 17,00 ча со ва.  Е-2784

На основу члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И СТАНОВАЊЕ 

Београд, Трг Николе Пашића 6

упућу је

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку 

радова: Извођење радова на изградњи система за наводњавање 
пољопривредног земљишта у општини Гроцка 

јавна набавка број 10/11

Предмет јавне набавке радова је Извођење радова на изградњи сис-
тема за наводњавање пољопривредног земљишта у Општини Гроцка.

Право учешћа имају сва заинтересована лица који испуњавају усло-
ве за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 44. Закона о 
јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 44. Закона о јавним набав-
кама понуђач доказује документима из члана 45. Закона о јавним набавка-
ма, а у складу са захтевима из конкурсне документације и јавног позива. 
Ако понуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање 
услова мора бити издата од стране надлежног органа државе у којој по-
нуђач има седиште и преведена на српски језик. Сва документа којима се 
доказује испуњеност услова из члана 44. Закона о јавним набавкама могу 
се достављати у неовереним копијама осим банкарске гаранције за озбиљ-
ност понуде и писама о намерама банке за издавање банкарских гаранција 
за повраћај авансног плаћања, за добро извршење посла и за отклањање 
недостатака у гарантном року које се достављају у оригиналу.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач 
који наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку 
понуду.

Понуђач је у обавези да између осталих докумената, уз понуду под-
несе и: 

1) Оригинал неопозиву, безусловну, наплативу на први позив без 
права приговора, банкарску гаранцију за озбиљност понуде са роком важ-
ности минимум 90 дана од датума отварања понуда односно до истека важ-
ности понуде, у износу од 6.610.000,00 динара;

2) Писма о намерама банке за издавање неопозивих и безусловних 
банкарских гаранција, плативих на први позив без приговора и то:

а) за повраћај авансног плаћања, у висини траженог аванса, а нај-
више 20% од вредности уговора (са ПДВ-ом) и са роком важности до по-
враћаја аванса;

б) за добро извршење посла, у износу од 10% вредности уговора (са 
ПДВ-ом) и са роком важности 60 дана дуже од уговореног рока за заврше-
так радова;

в) за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% вред-
ности уговора (са ПДВ-ом) и са роком важности 30 дана дуже од уговоре-
ног гарантног рока.

3) Извођач је дужан да пре увођења у посао осигура радове, мате-
ријал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигу-
рање објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања, ориги-
нал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је такође дужан да на дан увођења у посао, достави наручи-
оцу полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима, 
оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, 
у свему према важећим законским прописима. 

4) Услов о располагању неопходним финансијским капацитетом. 
Неопходни финансијски капацитет понуђач испуњава ако, у претходне 
три обрачунске године (2007., 2008. и 2009.), није пословао са губитком 
и да је остварио просечан укупан приход минимум 2.500.000.000,00 РСД. 
Понуђач мора доставити податке о неликвидности за последњих 12 месе-
ци пре објављивања јавног позива, без иједног дана неликвидности.

5) Услов о располагању довољним техничким капацитетом:
Довољан технички капацитет понуђач испуњава ако, има на распо-

лагању:
1. камиони носивости минимум 10 т и више.  5 ком
2. багер  4 ком
3. крамер 5 ком
4. аутодизалица мин 8 т и више 2 ком
5. миксер за бетон  2 ком
6. торањска дизалица (кран) 2 ком
7. агрегати струјно-напонски снаге 8 kW и више 2 ком
6) Услов о поседовању важећих сертификата:
Понуђач мора поседовати важеће стандарде ISO 9001, ISO 14001 и 

OHSAS 18001.
7) Услов о располагању довољним кадровским капацитетом: 
Довољан кадровски капацитет понуђач испуњава ако, има најмање 

200 стално запослених, као и да у сваком моменту има на располагању од-
говорне извођаче носиоце личних лиценци: 

- 410 или 411 
- 413 или 414
- 432
- 450 
- 453 
- 471
Понуђач, мора да достави личне лиценце одговорних извођача радова, 

који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној 
набавци са копијама Потврда ИКС-а, не старијим од 6 месеци од дана обја-
вљивања јавног позива, да су одговорним извођачима радова - чије су личне 
лиценце приложене и који су пријављени у понуди, приложене личне лицен-
це важеће као и доказе о радном статусу за носиоце личних лиценци - копије 
радних књижица – обавезно за одговорне извођаче радова, који морају бити 
из редова стално запослених код понуђача -носиоце личних лиценци:

- 410 или 411 
- 413 или 414
- 432
- 450 
- односно копије уговора о делу / уговора о обављању повреме-

них или привремених послова или другог уговора о обављању радова у 
предметној јавној набавци - за одговорне извођаче радова (уколико нису 
стално запослени код понуђача а уколико су стално запослени код понуђача 
односно подизвођача – копије радних књижица), носиоце личних лиценци:

- 453 
- 471
Уколико се носиоци личних лицени бр. 453 и 471 ангажују по основу 

уговора о делу / уговора о обављању повремених или привремених посло-
ва или другог уговора о обављању радова у предметној јавној набавци, по-
требно је у самом уговору навести да се носилац личне лиценце ангажује 
за извођење радова на објекту у предметној јавној набавци, у супротном 
понуда ће се одбити као неисправна.

Подизвођач мора имати стално запослене одговорне извођаче оних 
радова, за које је подизвођач ангажован у предметној јавној набавци – који 
могу бити носиоци личних лиценци врсте 453 и 471 (у зависности од радо-
ва које подизвођач изводи у овој јавној набавци). 

Понуђач мора да испуни услов - да достави референц листу да је у 
претходних 5 година (од 1. марта 2006. године до 1. марта 2011. године) 
извео радове на изградњи нових објеката и то: 

Објекат 1 – резервоар укупне запремине минимум 3.000м3 са ком-
плетно завршеним занатским радовима и инсталацијама (Врсте радова: 
извођење грађевинских радова, грађевинско-занатских радова, хидротех-
нички радови, машинске инсталације и електро-енергетске инсталације). 

Објекат 2 – цевовод пречника мин Ø300 или више од дуктила или че-
лика минималне дужине 1.500 m са комплетно завршеним радовима и инста-
лацијама (Врсте радова: извођење грађевинских и хидротехничких радова). 

Понуђач (који наступа са подизвођачима), мора да испуни услов – да 
у овој јавној набавци изведе најмање 60% радова из понуде својим сред-
ствима, неопходним за извршење захтеваног процента радова, односно да 
може да повери извођење највише 40% радова из понуде подизвођачима.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. 
Конкурсна документација се може преузети на адреси: Градска уп-

рава града Београда, Агенција за инвестиције и становање, 11000 Београд, 
Трг Николе Пашића 6, соба 616, (у даљем тексту наручилац), сваког рад-
ног дана од дана објављивања јавног позива у времену од 13 до 16 часова, 
уз подношење овлашћења за преузимање конкурсне документације и до-
каз о уплати 1.000,00 динара на име трошкова умножавања и достављања 
конкурсне документације која су неповратна. Уплата се врши на рачун 
Градске управе број 840-742341843-24, модел 97, позив на број 76-501-24. 
Понуђачима који упуте захтев за достављање конкурсне документације, 
иста ће бити достављена у року од два дана од дана пријема.
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Заинтересовано лице има право увида у конкурсну документацију, на 

месту и у времену предвиђеном за преузимање конкурсне документације.
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да 

је поднесу у року од 22 дана од дана објављивања јавног позива у „Службени 
гласнику РС“, до 9.30 часова, без обзира на начин достављања, у запечаће-
ном омоту, преко писарнице на адресу: Градска управа града Београда, 
Агенција за инвестиције и становање, Трг Николе Пашића 6, Београд, са на-
знаком „Понуда за Извођење радова на изградњи система за наводњавање 
пољопривредног земљишта у Општини Гроцка – јавна набавка редни број 
10/11 – Не отварати“. Рок за подношење понуда почиње да тече од првог на-
редног дана од дана објављивања јавног позива у „Службени гласнику РС“.

Понуђач је дужан да на полеђини омота назначи назив, адресу, теле-
фон и контакт особу, а на лицу омота да стави заводни печат са бројем и 
датумом понуде. 

Не прихватају се понуде са варијантама.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена 

печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.
Рок важности понуде је минимум 90 дана од дана отварања понуда.
Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољ-

нија понуда.
– У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 

пондера Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу 
елемента критеријума - најниже понуђене цене.

Наручилац задржава право да у року од 3 године од закључења уго-
вора по овом јавном позиву поступи на начин утврђен чланом 24. став 1 
тачка 8. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 116/08).

Наручилац задржава право да одбије понуду понуђача уколико по-
седује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по 
раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на 
исти предмет набавке, за период од претходних пет година.

Јавно отварање понуда ће се обавити након истека крајњег рока за 
подношење понуда, у 10,00 часова у просторијама Градске управе Града 
Београда, у приземљу зграде сала број 9, Трг Николе Пашића број 6, 
Београд, уз присуство овлашћених представника понуђача. Представници 
понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Овлашћење мора 
да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране од-
говорног лица понуђача. Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан, 
рок истиче првог наредног радног дана. 

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези предметне 
јавне набавке је 30 дана од дана јавног отварања понуда.

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка от-
варања биће враћена понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста под-
нета неблаговремено. Oсобе за контакт, за додатне информације: Драгана 
Шеварлић, дипл. инж. грађевине, телефон: 321-6483 и Дејан Колорогић, 
дипл. правник, тел. 321-6155. 11349

On the basis of Article 72 Paragraph 1 Item 1 of the Public Procurement 
Law

CITY ADMINISTRATION OF BELGRADE 
AGENCY FOR INVESTMENT AND HOUSING

аnnounces
PUBLIC INVITATION 

for the submission of tenders in open public procurement procedure for 
works: performance of infrastructure works in the complex phase viii.3, 

covered parking, within the complex of non-profit and social housing west 
of the street dr Ivana Ribar, New Belgrade 

public procurement reference 8/11

Subject of public procurement of works: Performance of infrastructure 
works in the complex phase VIII.3, covered parking, within the complex of 
non-profit and social housing west of the Street Dr Ivana Ribar, New Belgrade.

All interested tenderers that fulfil the conditions for participation in the public 
procurement procedure, in accordance with Article 44 of the Public Procurement 
Law, shall have the right to participate. A tenderer shall prove the fulfilment of 
the conditions referred to in Article 44 of the Public Procurement Law by the 
documents referred to in Article 45 of the Public Procurement Law, in accordance 
with the requirements in the Tender Documentation and public invitation. If the 
tenderer‘s domicile is in a foreign country, documentation demonstrating the 
compliance with the conditions must be issued by the competent authority of the 
country of the tenderer‘s domicile and translated into the Serbian language. All 
documents proving the fulfilment of the conditions referred to in Article 44 of the 
Public Procurement Law may be delivered as uncertified copies except for tender 
guarantee and bank letters of intent for the issuance of bank guarantee for refund of 
advance payment, performance bond and bank guarantee for remedying of defects 
within the warranty period, which are submitted as originals.

An interested tenderer may appear only in one tender. The tenderer who 
submitted a tenderer independently, can not simultaneously participate as a 
member of a group of tenderers or as a subcontractor.

Along with the other documents, the tenderer shall submit: 
1) Tender guarantee – original, with a validity period at least 120 days 

from the tender opening date or until the expiry of the tender validity, in the 
amount of RSD 10.000.000,00, which guarantees that the total amount will be 
paid to the Procuring Entity upon receiving the Procuring Entity‘s first call in 
writing and its statement specifying that: 

- the tenderer altered or withdrew its tender during the tender validity 
period without consent of the Procuring Entity;

- the tenderer, although informed of the fact that its tender had been 
accepted by the Procuring Entity as the most favourable, refused to sign the 
contract in accordance with the conditions from the tender;

- the tenderer failed or refused to submit the requested bank guarantees – 
for refund of advance and for good performance.

A bank guarantee shall be considered inadequate unless it contains all 
aforementioned elements.

2) Bank letters of intent for issuance of irrevocable and unconditional 
guarantees payable at first call without protest, as follows: 

- advance payment refund guarantee, in the amount of at most 20% of 
the contract value (including the VAT) and with a validity period until returning 
advance payment;

- performance bond, in the amount of 10% of the contract value (including 
the VAT) and with a validity period 60 days longer than the agreed time limit for 
the completion of the works;

- guarantee for remedying of defects within the warranty period, in the 
amount of 5% of the contract value (including the VAT) and with a validity 
period 30 days longer than the agreed warranty period. 

The aforementioned – bank guarantee and bank letters of intent – must be 
in the name of the authorised member of the group of tenderers if the tender is 
jointly submitted by a group of tenderers.

3) The requirement of having the necessary financial capacity: The 
condition is that the tenderer has not made a loss in the last three accounting years;

4) Prior to its introduction into the project, the Contractor shall submit to 
the Procuring Entity the original or a certified copy of the insurance policy with 
the validity for the entire work performance period.

5) The tenderer (that acts together with sub-contractors), must fulfill the 
condition – that, in this public procurement, performs minimum 80% of the 
works from the tender with its own resources, necessary for performance of the 
requested percentage of works, or delegate maximum 20% of the works from 
the tender to the sub-contractors.

6) The requirement of having sufficient technical capacity: The condition 
of sufficient technical capacity, the tenderer meets if he has at his disposal: 
backhoe or trencher. (1 piece); loader (1 piece); Dump truck carrying capacity 
10 tons or more (3 pieces); Automobile jack (2 pieces); Automobile -mixer for 
concrete бетон (5 pieces) and Concrete pump (2 pieces), with proofs listed in 
the tender documents;

7) The requirement of having sufficient personnel capacity: The condition 
is that tenderer has minimum 200 permanently employed workers, provided 
that in 200 permanently employed workers, must have sufficient qualification 
structure for complete performace of works inquestion, including responsible 
contractors – holders of personal licences type 410, 415 and 450. 

8) Proof of the possession of valid certificates:
The tenderer must have valid certificates for the quality systems ISO 

9001, ISO 14001 and OHSAS 18001, for performance of works in civil 
engineering and building construction, production of concrete and asphalt, and 
transport services. Possession of these certificates by the subcontractor shall not 
be taken into account.

As evidence, the tenderer must provide a copy of valid certificates, 
certified and signed by the responsible - authorized person of the tenderer.

If the joint tender is submitted by the group of tenderers, all members of 
the group of tenderers jointly prove this condition.

9) The tenderer must submit personal licences of the responsible 
contractors, who will be appointed by a decision for the performance of works 
in the relevant public procurement, following types: 410, 415, 450 and 474, 
with proofs listed in the tender documents. 

10) Evidence of the necessary business capacity available:
- The tenderer that acts independently or as a group of tenderers, 

shall submit reference list that in the previous 5 years (from 01/04/2006 to 
31/03/2011) it performed works on the construction of new buildings of civil 
engineering or building construction, with a total of at least 12,000 m³ of 
concrete embedded and 900,000 kg of concrete iron in reinforced concrete 
structures, where the only acceptable reference objects are with embedded 
at least 4,000 m³ of concrete and 300,000 kg of concrete iron in reinforced 
concrete structures, with proofs in compliance with the tender documents;

- The tenderer that acts together with sub-contractors, shall submit 
reference list with proofs that in the previous 5 years (from 01/04/2006 to 
31/03/2011) it performed those works for which it is engaged in the relevant 
public procurement – on at least three finished new buildings of civil engineering 
or building construction, with proofs in compliance with the tender documents.

The Tender Documentation may be obtained at the following address: 
Gradska uprava Grada Beograda, Agencija za investicije i stanovanje (City 
Administration of Belgrade, Agency for investment and housing), 11000 
Belgrade, Trg Nikole Pašića 6, Office no. 617, (hereinafter: Procuring Entity), 
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on any working day after the publication of the public invitation from 1:00 p.m. 
until 4:00 p.m. with the submission of authorisation for collecting the Tender 
Documentation and proof of payment of RSD 2.000,00 for the costs of copying 
and delivering the Tender Documentation, which shall be non-refundable. 
The payment shall be made into the City Administration account no. 840-
742341843-24, mode 97, reference no. 76-501-24. The Tender Documentation 
shall be delivered to the tenderers that submitted a delivery request, within two 
days from the request reception date.

Any interested party shall be entitled to inspect the Tender 
Documentation at the location and time stipulated for the collection of the 
Tender Documentation.

Tenderers shall prepare the tender according to the Procuring Entity‘s 
instruction and submit it in the period of 22 days from the date of publishing 
of this public invitation in the „Official Gazette of the Republic of Serbia“, by 
10.00 a.m., regardless of the manner of delivery, in a sealed envelope, through 
the Clerk’s Office, to the following address: Gradska uprava Grada Beograda, 
Agencija za investicije i stanovanje, Trg Nikole Pašića broj 6, Belgrade, with 
the following indication „.Tender for Performance of infrastructure works in 
the complex phase VIII.3, covered parking, within the complex of non-profit 
and social housing west of the Street Dr Ivana Ribar, New Belgrade – Public 
Procurement no. 8/11- Do not open“)

The tender submission period shall begin to run as of the first day after the 
day of publication of the public invitation in the „Official Gazette of the RS“.

The tenderer shall indicate its name, address, phone number and contact 
person on the back of the envelope and place a filing stamp with the tender 
number and date on the face of the envelope. 

Variant tenders shall not be accepted.
The tender must be clear, unambiguous, completed in a legible manner, 

sealed and signed by the responsible person of the tenderer.
The tender validity shall be 120 days from the tender opening day.
The tender evaluation criterion shall be economically the most favourable offer.
In the situation where there are two or more tenders with equal number 

of weights the Procuring Entity shall select the successful tender based on the 
„lowest price offered“ criterion element.

The Procuring Entity shall retain the right of acting, within 3 (three) years 
after the conclusion of the contract under this public invitation, in the manner 
specified by Article 24 paragraph 1 Item 8 of the Public Procurement Law 
(Official Gazette of RS, no. 116/08).

The Procuring Entity shall retain the right to reject the tender of the 
tenderer whose contract, based on previously concluded public procurement 
contracts that related to the same subject of procurement in the period from 
01/04/2006. to 31/03/2011, was cancelled by the Procuring Entity due to the 
tenderer‘s failure to fulfil contractual obligations. 

Public opening of tenders shall be performed after the expiry of the 
final deadline for tender submission, at 10:30 a.m. in the premises of the City 
Administration of Belgrade, on the ground floor of the building, Hall no. 9, 6 
Nikole Pašića Square, Belgrade, with the presence of authorised representatives of 
the tenderers. The representatives of the tenderers shall submit authorisations for 
representation. The authorisation must be filed with the tenderer, sealed and signed 
by the responsible person of the tenderer. If the last date for tender submission is non-
working day, the deadline for tender submission shall be the first next working day.

The provisional period in which the Procuring Entity shall make a 
decision in connection with the relevant public procurement shall be 30 days 
from the day of public opening of the tenders.

Untimely tenders shall not be opened and shall be returned with a delivery 
receipt to the relevant tenderer after the completion of the opening procedure, 
with an indication that the tender was submitted in an untimely manner. 

Contact persons for additional information: Mr. Vladeta Mitrović, 
B.Sc.C.E, phone: 321-6205 and Ms. Nadica Popović, B.LL, phone: 321-6155.
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На основу члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
АГЕНЦИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И СТАНОВАЊЕ 

11000 Београд, Трг Николе Пашића 6
упућу је

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова:  

Извођење радова на инфраструктури у комплексу фаза VIII.3, 
наткривени паркинг, у оквиру комплекса објеката непрофитног  

и социјалног становања западно од улице др Ивана Рибара, Нови Београд 
јавна набавка број 8/11

Предмет јавне набавке радова: Извођење радова на инфраструктури 
у комплексу фаза VIII.3, наткривени паркинг, у оквиру комплекса објеката 
непрофитног и социјалног становања западно од Улице др Ивана Рибара, 
Нови Београд.

Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове 
за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 44. Закона о јав-
ним набавкама. Испуњеност услова из члана 44. Закона о јавним набавкама 

понуђач доказује документима из члана 45. Закона о јавним набавкама, а у 
складу са захтевима из конкурсне документације и јавног позива. Ако по-
нуђач има седиште у страној држави, документација за доказивање услова 
мора бити издата од стране надлежног органа државе у којој понуђач има 
седиште и преведена на српски језик. Сва документа којима се доказује 
испуњеност услова из члана 44. Закона о јавним набавкама могу се дос-
тављати у неовереним копијама осим банкарске гаранције за озбиљност 
понуде и писама о намерама банке за издавање тражених банкарских га-
ранција (за повраћај авансног плаћања, за добро извршење посла и за от-
клањање недостатака у гарантном року), које се достављају у оригиналу.

Заинтересовани понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учест-
вује у заједничкој понуди или као подизвођач.

Понуђач је у обавези да уз понуду поднесе: 
1) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, са роком 

важности минимум 120 дана од датума отварања понуда односно до истека 
рока важења понуде, у износу од 10.000.000,00 динара, којом се гарантује 
да ће наручиоцу платити укупан износ по пријему првог позива наручиоца 
у писменој форми и изјаве у којој се наводи да је: 

– понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности 
понуде, без сагласности наручиоца;

– понуђач, иако је упозанат са чињеницом да је његова понуда прих-
ваћена од стране Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор, 
сходно условима из понуде;

– понуђач није успео или је одбио да достави тражену банкарску га-
ранцију - за добро извршење посла.

Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном, уколико не садржи 
све напред наведене елементе.

2) Писма о намерама банке за издавање неопозивих, безусловних и 
наплативих на први позив без права приговора,банкарских гаранција: 

– за повраћај авансног плаћања, у висини до 20% од уговорене цене 
радова(са ПДВ-ом) и са роком важности до испостављања окончане ситуације;

– за добро извршење посла, у износу од 10% од вредности уговора 
(са ПДВ-ом) и са роком важности 60 дана дуже од уговореног рока за за-
вршетак радова;

– за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од 
вредности уговора (са ПДВ-ом) и са роком важности 30 дана дуже од уго-
вореног гарантног рока. 

Напред наведена – банкарска гаранција за озбиљност понуде и тра-
жена писма о намерама банке, морају гласити на име овлашћеног члана 
групе понуђача, уколико понуду заједнички подноси група понуђача.

3) Неопходан финансијски капацитет: Услов је да понуђач није по-
словао са губитком у претходне три обрачунске године;

4) Понуђач је обавезан да достави изјаву да ће, пре увођења у посао, 
доставити оригинал или копије полисе осигурања из члана 21. уговора, 
оверене код суда или општине.

5). Понуђач који наступа са подизвођачима, мора у овој јавној набав-
ци да изведе најмање 80% радова из понуде својим средствима, неопход-
ним за извршење захтеваног процента радова, односно да повери извођење 
највише 20% радова из понуде подизвођачима.

6) Довољан технички капацитет: Услов је да понуђач има: багер или ро-
вокопач . (1 комад); утоваривач (1 комад); Камиони кипери носивости 10 тона 
или више (3 комада); Аутодизалица (2 комада); Ауто-миксер за бетон (5 кома-
да) и пумпа за бетон (2 комада), Финишер за асфалтирање (1 комад) и ваљак те-
жине до 5 тона (1 комад), са доказима наведеним у конкурсној документацији;

7) Довољан кадровки капацитет: Услов је да понуђач има најмање 
200 стално запослених, с тим да у оквиру 200 стално запослених, мора 
имати довољну квалификациону структуру за комплетно извођење пре-
дметних радова, укључујући и одговорне извођаче радова – носиоце лич-
них лиценци врсте 410, 415 и 450. 

8). Доказ о поседовању важећих сертификата :
Понуђач мора поседовати важеће сертификате за систем квалитета 

стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 за извођење радова у обла-
сти нискоградње и високоградње, производње бетона и асфалта и пружања 
услуге транспорта. Поседовање наведених стандарда од стране подизвођа-
ча неће бити узето у обзир. 

Као доказ обавезно доставити фотокопију важећег сертификата ове-
рену и потписану од стране одговорног – овлашћеног лица понуђача.

Уколико заједничку понуду подноси група понуђача, сви чланови 
групе понуђача заједнички доказују овај услов.

9) Понуђач мора да достави личне лиценце одговорних извођача, 
који ће Решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној 
набавци, следеће врсте: 410, 415, 450 и 474, са доказима наведеним у кон-
курсној документацији. 

10) Доказ о располагању неопходним пословним капацитетом:
– Понуђач који наступа самостално или као група понуђача, мора 

доставити референц листу да је у претходних 5 година (од 01.04.2006. 
године до 31.03.2011. године) извео радове на изградњи нових објеката 
нискоградње или високоградње, са укупно најмање уграђених 12.000 m³ 
бетона и 900.000 kg бетонског гвожђа у армирано-бетонској конструкцији, 
при чему су прихватљиви само референтни објекти са уграђених најмање 
4.000 m³ бетона и 300.000 kg бетонског гвожђа у армирано-бетонској кон-
струкцији, са доказима у складу са конкурсном документацијом;
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– Понуђач који наступа са подизвршиоцима - за подизвођачима, мора 

да достави референц листу са доказима да је подизвођач у претходних 5 
година (од 1. априла 2006. године до 31.03.2011. године) извео оне радове 
за које се ангажује у предметној јавној набавци – на најмање три изграђена 
нова објекта нискоградње или високоградње, са доказима у складу са кон-
курсном документацијом.

Конкурсна документација се може преузети на адреси: Градска уп-
рава града Београда, Агенција за инвестиције и становање, 11000 Београд, 
Трг Николе Пашића број 6, соба 617, (у даљем тексту наручилац), сваког 
радног дана од дана објављивања јавног позива у времену од 13,00 до 
16,00 часова уз подношење овлашћења за преузимање конкурсне докумен-
тације и доказ о уплати 2.000,00 динара на име трошкова умножавања и 
достављања конкурсне документације која су неповратна. Уплата се врши 
на рачун Градске управе број 840-742341843-24, модел 97, позив на број 
76-501-24. Понуђачима који упуте захтев за достављање Конкурсне доку-
ментације, иста ће бити достављена у року од два дана од дана пријема.

Заинтересовано лице има право увида у конкурсну документацију, на 
месту и у времену предвиђеном за преузимање конкурсне документације.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према Упутству наручиоца 
и да је поднесу у року од 22 дана од дана објављивања Јавног позива у 
„Службеном гласнику РС“, до 10 сати, без обзира на начин подношења, 
у запечаћеном омоту, преко писарнице на адресу: Градска управа града 
Београда, Агенција за инвестиције и становање, Трг Николе Пашића број 
6, Београд, са назнаком „Понуда за извођење радова на инфраструктури у 
комплексу фаза VIII.3, наткривени паркинг, у оквиру комплекса објеката 
непрофитног и социјалног становања западно од Улице др Ивана Рибара, 
Нови Београд – јавна набавка редни број 8/11 -Не отварати“.

Рок за подношење понуда почиње да тече од првог наредног дана од 
дана објављивања јавног позива у „Службени гласнику РС“.

Понуђач је дужан да на полеђини омота назначи назив, адресу, теле-
фон и контакт особу, а на лицу омота да стави заводни печат са бројем и 
датумом понуде. 

Не прихватају се понуде са варијантама.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена 

печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.
Рок важења понуде је минимум 120 дана од дана отварања понуда.
Критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда.
У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 

пондера Наручилац ће извршити избор најповољније понуде на основу 
елемента критеријума: најнижа понуђена цена.

Наручилац задржава право да у року од 3 године од закључења уго-
вора по јавном позиву за ову јавну набавку поступи на начин утврђен чла-
ном 24. став 1., тачка 8. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр. 116/08).

Наручилац задржава право да одбије понуду понуђача са којим је по 
раније закљученим уговорима о јавним набавкама, који су се односили на 
исти предмет набавке у периоду од 1. априла 2006. године до 31. марта 
2011. године, раскинуо уговор због неиспуњења уговорених обавеза. 

Јавно отварање понуда ће се обавити након истека крајњег рока за 
подношење понуда, у 10.30 часова у просторијама Градске управе града 
Београда, у приземљу зграде сала број 9, Ул. Трг Николе Пашића број 6, 
Београд, уз присуство овлашћених представника понуђача. Представници 
понуђача су дужни да доставе овлашћења за заступање. Овлашћење мора 
да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране од-
говорног лица понуђача. Уколико последњи дан рока пада у нерадни дан, 
рок истиче првог наредног радног дана.

Оквирни рок у коме ће наручилац донети Одлуку у вези предметне 
јавне набавке је 30 дана од дана јавног отварања понуда.

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка от-
варања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста под-
нета неблаговремено. 

Oсобе за контакт, за додатне информације: Владета Митровић, дипл. 
инж. грађевине, телефон: 321-6205 и Надица Поповић, дипл. правник, тел. 
321-6155. 11349

На осно ву чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на бав ка ма

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА БЕ О ГРА ДА 
АГЕН ЦИ ЈА ЗА ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР 

11000 Бе о град, Кра љи це Ма ри је 1

упу  ћу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за под но ше ње по ну да у отво ре ном по ступ ку за јав ну на бав ку ра до ва 
са на ци ја ТЦ у Меш тровићевoj ули ци 32 на ко ме је но си лац пра ва  

ко ри шће ња град Бе о град, а упра вља Аген ци ја за по слов ни про стор 
јав на на бав ка број 2/11

Пред мет јав не на бав ке ра до ва су ра до ви на са на ци ји ТЦ у Ме штро-
ви ће вој ули ци 32 на ко ме је но си лац пра ва ко ри шће ња град Бе о град, а 
упра вља Аген ци ја за по слов ни про стор

Пра во уче шћа има ју сва за ин те ре со ва на ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло-
ве за уче шће у по ступ ку јав не на бав ке, у скла ду са чла ном 44. За ко на о 
јав ним на бав ка ма. Ис пу ње ност усло ва из чла на 44. За ко на о јав ним на бав-
ка ма по ну ђач до ка зу је до ку мен ти ма из чла на 45. За ко на о јав ним на бав ка-
ма, а у скла ду са зах те ви ма из кон курс не до ку мен та ци је и јав ног по зи ва. 
Ако по ну ђач има се ди ште у стра ној др жа ви, до ку мен та ци ја за до ка зи ва ње 
усло ва мо ра би ти из да та од стра не над ле жног ор га на др жа ве у ко јој по-
ну ђач има се ди ште и пре ве де на на срп ски је зик. Сва до ку мен та ко ји ма се 
до ка зу је ис пу ње ност усло ва из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма мо гу 
се до ста вља ти у нео ве ре ним ко пи ја ма осим бан кар ске га ран ци је за озбиљ-
ност по ну де и пи сма о на ме ра ма бан ке за из да ва ње бан кар ских га ран ци ја 
за по вра ћај аван сног пла ћа ња, за до бро из вр ше ње по сла и за от кла ња ње 
не до ста та ка у га рант ном ро ку ко је се до ста вља ју у ори ги на лу.

По ну ђач ко ји је са мо стал но под нео по ну ду не мо же исто вре ме но да 
уче ству је у за јед нич кој по ну ди или као по ди зво ђач.

По ну ђач је у оба ве зи да уз по ну ду под не се: 
1) Ори ги нал нео по зи ву, без у слов ну, на пла ти ву на пр ви по зив без пра-

ва при го во ра, бан кар ску га ран ци ју за озбиљ ност по ну де, са ро ком ва жно-
сти до ис те ка по ну ђе ног ро ка ва же ња по ну де, од но сно ми ни мум 90 да на од 
да ту ма отва ра ња по ну да у из но су од 5% од вред но сти по ну де са ПДВ-ом, 
ко јом се га ран ту је да ће на ру чи о цу пла ти ти уку пан из нос по при је му пр вог 
по зи ва на ру чи о ца у пи са ној фор ми и из ја ве у ко јој се на во ди да је: 

– по ну ђач из ме нио или опо звао по ну ду за вре ме тра ја ња ва жно сти 
по ну де, без са гла сно сти на ру чи о ца;

– по ну ђач, иако је упо знат са чи ње ни цом да је ње го ва по ну да при-
хва ће на од стра не на ру чи о ца као нај по вољ ни ја, од био да пот пи ше уго вор, 
сход но усло ви ма из по ну де;

– по ну ђач ни је ус пео или је од био да до ста ви тра же не бан кар ске га-
ран ци је – за по вра ћај аван са и до бро из вр ше ње по сла.

Бан кар ска га ран ци ја ће се сма тра ти не ис прав ном уко ли ко не са др жи 
све на пред на ве де не еле мен те.

2) Пи сма о на ме ра ма бан ке за из да ва ње нео по зи вих и без у слов них 
бан кар ских га ран ци ја, пла ти вих на пр ви по зив без при го во ра, и то:

а) за по вра ћај аван сног пла ћа ња (уко ли ко по ну ђач тра жи аванс), у 
ви си ни уго во ре ног аван са, а нај ви ше 20% од вред но сти уго во ра (са ПДВ-
ом) и са ро ком ва жно сти ми ни мум 30 да на ду же од да на по вра ћа ја укуп но 
одо бре ног аван са;

б) за до бро из вр ше ње по сла, у из но су од 10% вред но сти уго во ра (са 
ПДВ-ом) и са ро ком ва жно сти ми ни мум 30 да на ду же од да ту ма пред ви ђе-
ног за тех нич ки при јем из ве де них ра до ва

в) за от кла ња ње не до ста та ка у га рант ном ро ку, у из но су од 5% вред-
но сти ре а ли зо ва ног уго во ра (са ПДВ-ом) и са ро ком ва жно сти ми ни мум 30 
да на ду же од да на ис те ка уго во ре ног га рант ног ро ка.

3) Из во ђач је ду жан да пре уво ђе ња у по сао оси гу ра ра до ве, ма те ри-
јал и опре му од уоби ча је них ри зи ка до њи хо ве пу не вред но сти (оси гу ра ње 
обје ка та у ре кон струк ци ји, адап та ци ји ) и до ста ви на ру чи о цу на дан уво ђе-
ња у по сао по ли су оси гу ра ња, ори ги нал или ове ре ну ко пи ју, са ва жно шћу 
за цео пе ри од из во ђе ња ра до ва.

Из во ђач је та ко ђе ду жан да на дан уво ђе ња у по сао, до ста ви на ру чи-
о цу по ли су оси гу ра ња од од го вор но сти пре ма тре ћим ли ци ма и ства ри ма, 
ори ги нал или ове ре ну ко пи ју, са ва жно шћу за цео пе ри од из во ђе ња ра до ва, 
у све му пре ма ва же ћим за кон ским про пи си ма. 

4) Из ве штај о бо ни те ту Цен тра за бо ни тет На род не бан ке Ср би је/
Аген ци је за при вред не ре ги стре што под ра зу ме ва оства ре ни укуп ни при-
ход по ну ђа ча у три об ра чун ске го ди не (2007, 2008. и 2009. го ди ни), у збир-
ном из но су од нај ма ње 120.000.000,00 ди на ра.

По ну ђач, мо ра да до ста ви лич не ли цен це од го вор ног из во ђа ча ра до-
ва ко ји ће ре ше њем би ти име но ва ни за из во ђе ње ра до ва у пред мет ној јав-
ној на бав ци, ко ји су у стал ном рад ном од но су код по ну ђа ча. 

По ну ђач је у оба ве зи да до ста ви: 1) лич не ли цен це од го вор них из во-
ђа ча, ко ји ће Ре ше њем би ти име но ва ни за из во ђе ње ра до ва у пред мет ној 
јав ној на бав ци, сле де ће вр сте:

– 400 или 410 или 414 
– 450
са ко пи ја ма По твр де ИКС-а, не ста ри јим од 6 ме се ци од да на об ја-

вљи ва ња јав ног по зи ва, да је од го вор ни из во ђач ра до ва члан ИКС-а и да 
му од лу ком Су да ча сти из да та ли цен ца ни је од у зе та и до ка зом о рад ном 
ста ту су – ко пи ја рад не књи жи це

По ну ђач мо ра да ис пу ни услов – ако на сту па са мо стал но или са по-
ди зво ђа чем или као гру па по ну ђа ча да до ста ви ре фе ренц ли сту о из ве де-
ним ра до ви ма на са на ци ји јав них или по слов них обје ка та ми ни мал не по-
вр ши не 2000 m2, у пе ри о ду од 1. ја ну а ра 2006. го ди не до 1. ја ну а ра 2011. 
го ди не, са до ка зи ма за нај ма ње 3 ре фе рент на објек та.

За сва ки обје кат, на ве ден у ре фе ренц ли сти, до ка зи су:
– по твр да о из вр ше ним ра до ви ма, 
– окон ча на си ту а ци ја или ра чун.
По ну да ко ја не са др жи ре фе ренц ли сту са нај ма ње 3 ре фе рен це са 

тра же ним до ка зи ма, од би ће се као не ис прав на.
По ну ђач ко ји на сту па са по ди зво ђа чи ма – по ди зво ђа чи мо ра ју да ис-

пу не услов да до ста ве ре фе ренц ли сту о из ве де ним ра до ви ма на са на ци ји 
јав них или по слов них обје ка та ми ни мал не по вр ши не 600 m2, у пе ри о ду од 
1. ја ну а ра 2006. го ди не до 1. ја ну а ра 2011. го ди не, са до ка зи ма за нај ма ње 
1 ре фе рент ни обје кат.
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За сва ки обје кат, на ве ден у ре фе ренц ли сти, до ка зи су:
– по твр да о из вр ше ним ра до ви ма,
– окон ча на си ту а ци ја или ра чун.
По ну да ко ја не са др жи ре фе ренц ли сту по ди зво ђа ча са нај ма ње 1 ре-

фе рен цом са тра же ним до ка зи ма, од би ће се као не ис прав на.
По ну ђач ко ји на сту па са по ди зво ђа чи ма мо ра да ис пу ни услов – да 

у овој јав ној на бав ци из ве де нај ма ње 60% ра до ва из по ну де сво јим сред-
стви ма, нео п ход ним за из вр ше ње зах те ва ног про цен та ра до ва, од но сно да 
мо же да по ве ри из во ђе ње нај ви ше 40% ра до ва из по ну де по ди зво ђа чи ма 
или оста лим чла но ви ма гру пе по ну ђа ча. 

По ну ђач мо ра да ис пу ни услов – да има нај ма ње 50 стал но за по сле-
них рад ни ка и до во љан тех нич ки ка па ци тет за из во ђе ње ра до ва пред мет не 
јав не на бав ке. 

По ну ђач мо ра да до ста ви до каз о до вољ ном тех нич ком ка па ци те ту 
што под ра зу ме ва сле де ћу опре му:

– бру си ли ца – 4 ко ма да
– ком плет за ва ре ње – 4 ком пле та
– бу ши ли ца за бе тон ма ла – 8 ко ма да
– бу ши ли ца за бе тон мин. Ø12 – 4 ко ма да
– гра ђе вин ска ске ла – 200 m2
По ну ђа чи су оба ве зни да пре под но ше ња по ну де оби ђу обје кат на 

ко ме ће се из во ди ти пред мет на јав на на бав ка и са ми стек ну увид у све ин-
фор ма ци је ко је су нео п ход не за при пре му по ну де. Тро шко ве по се те сно-
си ће по ну ђач. По ну ђач ће би ти од го во ран за по вре де осо бља, гу би так или 
оште ће ње имо ви не или би ло ко ји гу би так, оште ће ња, тро шак и рас ход ко ји 
мо же на ста ти из би ло ког раз ло га у ре а ли за ци ји ове по се те. 

По ну ђач ко ји је са мо стал но под нео по ну ду не мо же исто вре ме но да уче-
ству је у за јед нич кој по ну ди или као по ди зво ђач. Уче шће у ви ше од јед не по ну де 
за исти уго вор, ре зул ти ра ће ти ме да ће се та кве по ну де од би ти као не ис прав не. 

Кон курс на до ку мен та ци ја се мо же пре у зе ти на адре си: Град ска упра-
ва гра да Бе о гра да, Аген ци ја за по слов ни про стор, 11000 Бе о град, Кра љи-
це Ма ри је 1, со ба 1902 (у да љем тек сту: на ру чи лац), сва ког рад ног да на 
од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у вре ме ну од 10,00 до 13,00 ча со ва уз 
под но ше ње овла шће ња за пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је и до каз о 
упла ти 3.000,00 ди на ра на име тро шко ва умно жа ва ња и до ста вља ња кон-
курс не до ку мен та ци је ко ја су не по врат на. Упла та се вр ши на ра чун Град-
ске упра ве број 840-742341843-24, мо дел 97, по зив на број 47-501-1813. 
По ну ђа чи ма ко ји упу те зах тев за до ста вља ње Кон курс не до ку мен та ци је, 
иста ће би ти до ста вље на у ро ку од два да на од да на при је ма.

За ин те ре со ва но ли це има пра во уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју, на 
ме сту и у вре ме ну пред ви ђе ном за пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је.

По ну ђа чи су ду жни да по ну ду са чи не пре ма упут ству на ру чи о ца и 
да је до ста ве у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу-
жбе ном гла сни ку РС”, до 12,00 ча со ва, без об зи ра на на чин до ста вља ња, 
у за пе ча ће ном омо ту, пре ко пи сар ни це на адре су: Град ска упра ва гра да 
Бе о гра да, Аген ци ја за по слов ни про стор, Кра љи це Ма ри је 1, Бе о град, са 
на зна ком: „По ну да за ра до ве на са на ци ји ТЦ у Ме штро ви ће вој ули ци 32 
у Бе о гра ду, на ко ме је но си лац пра ва ко ри шће ња град Бе о град, а упра вља 
Аген ци ја за по слов ни про стор – јав на на бав ка ред ни број 2/11 – не отва ра-
ти”. По ну ђач је оба ве зан да по ну ду пре да у фор ми ко ја оне мо гу ћа ва уба ци-
ва ње или укла ња ње по је ди них до ку ме на та на кон отва ра ња по ну де – по ве-
за не тра ком (јем стве ни ком) у це ли ну и за пе ча ће не. По ну ђач је ду жан да на 
по ле ђи ни омо та на зна чи на зив, адре су, те ле фон и кон такт осо бу, а на ли цу 
омо та да ста ви за вод ни пе чат са бро јем и да ту мом по ну де. 

Рок за под но ше ње по ну да по чи ње да те че од пр вог на ред ног да на од 
да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”.

Не при хва та ју се по ну де са ва ри јан та ма.
По ну да мо ра би ти ја сна, не дво сми сле на, чит ко по пу ње на, ове ре на 

пе ча том и пот пи са на од стра не од го вор ног ли ца по ну ђа ча.
Ми ни мал ни рок ва же ња по ну де је 90 да на од да на отва ра ња по ну да.
Кри те ри јум за оце ну по ну да је еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да:
1) це на  95 пон де ра
Нај ни жа по ну ђе на це на вред ну је се са 95 пон де ра,
а оста ле по ну де по сле де ћем oбрасцу:
(нај ни жа по ну ђе на це на/це на кон крет не по ну де x 95 пон де ра) 
2) вред ност про сеч ног бру то нор ма ча са за об ра чун евен ту ал них 
на кнад них и не пред ви ђе них ра до ва 5 пон де ра
Нај ни жа вред ност про сеч ног бру то нор ма ча са за об ра чун
евен ту ал них на кнад них и не пред ви ђе них ра до ва вред ну је
се са 5 пон де ра, а оста ли по ну де по сле де ћем обра сцу: 
(Нај ни жа вред ност про сеч ног бру то нор ма ча са за об ра чун евен ту ал них 

на кнад них и не пред ви ђе них ра до ва/по ну ђе на вред ност про сеч ног бру то нор ма 
ча са за об ра чун евен ту ал них на кнад них и не пред ви ђе них ра до ва x 5 пон де ра) 

У си ту а ци ји ка да по сто је две или ви ше по ну да са јед на ким бро јем 
пон де ра, на ру чи лац ће из вр ши ти из бор нај по вољ ни је по ну де на осно ву 
еле мен та кри те ри ју ма - нај ни же по ну ђе не це не. 

На ру чи лац за др жа ва пра во да у ро ку од три го ди не од за кљу че ња уго-
во ра по овом јав ном по зи ву по сту пи на на чин утвр ђен чла ном 24. став 1. 
тач ка 8. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08).

Јав но отва ра ње по ну да ће се оба ви ти на кон ис те ка крај њег ро ка за 
под но ше ње по ну да, у 12,30 ча со ва у про сто ри ја ма Град ске упра ве гра-
да Бе о гра да, XX спрат – са ла, Кра љи це Ма ри је 1, Бе о град, уз при су ство 
овла шће них пред став ни ка по ну ђа ча. Пред став ни ци по ну ђа ча су ду жни да 
до ста ве овла шће ња за за сту па ње. Овла шће ње мо ра да бу де за ве де но код 

по ну ђа ча, ове ре но пе ча том и пот пи са но од стра не од го вор ног ли ца по ну-
ђа ча. Уко ли ко по след њи дан ро ка па да у не рад ни дан, рок ис ти че пр вог 
на ред ног рад ног да на. 

Оквир ни рок у ко ме ће на ру чи лац до не ти од лу ку у ве зи пред мет не 
јав не на бав ке је 30 да на од да на јав ног отва ра ња по ну да.

Не бла го вре ме на по ну да се не ће отва ра ти и по окон ча њу по ступ-
ка отва ра ња би ће вра ће на по ну ђа чу уз по врат ни цу, са на зна ком да је иста 
под не та не бла го вре ме но. 

Oсоба за кон такт, за до дат не ин фор ма ци је: Алек сан дра Во ји но вић, 
дипл. инж. грађ., те ле фон 715-7147. 11717

На осно ву чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на бав ка ма

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА БЕ О ГРА ДА 
АГЕН ЦИ ЈА ЗА ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ И СТА НО ВА ЊЕ 

11000 Бе о град, Трг Ни ко ле Па ши ћа 6

упу  ћу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за под но ше ње по ну да у отво ре ном по ступ ку за јав ну на бав ку  

ра до ва – из во ђе ње ра до ва на ре кон струк ци ји и до град њи објек та  
Ма лог по зо ри шта „Ду шко Ра до вић“, Ули ца Абер да ре ва 1, Бе о град 

јав на на бав ка број 4/11

Пред мет јав не на бав ке ра до ва је из во ђе ње ра до ва на ре кон струк ци ји 
и до град њи објек та Ма лог по зо ри шта „Ду шко Ра до вић”, Ули ца Абер да ре-
ва 1, Бе о град.

Пра во уче шћа има ју сва за ин те ре со ва на ли ца ко ји ис пу ња ва ју усло-
ве за уче шће у по ступ ку јав не на бав ке, у скла ду са чла ном 44. За ко на о 
јав ним на бав ка ма. Ис пу ње ност усло ва из чла на 44. За ко на о јав ним на бав-
ка ма по ну ђач до ка зу је до ку мен ти ма из чла на 45. За ко на о јав ним на бав ка-
ма, а у скла ду са зах те ви ма из кон курс не до ку мен та ци је и јав ног по зи ва. 
Ако по ну ђач има се ди ште у стра ној др жа ви, до ку мен та ци ја за до ка зи ва ње 
усло ва мо ра би ти из да та од стра не над ле жног ор га на др жа ве у ко јој по-
ну ђач има се ди ште и пре ве де на на срп ски је зик. Сва до ку мен та ко ји ма се 
до ка зу је ис пу ње ност усло ва из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма мо гу 
се до ста вља ти у нео ве ре ним ко пи ја ма осим бан кар ске га ран ци је за озбиљ-
ност по ну де и пи са ма о на ме ра ма бан ке за из да ва ње бан кар ских га ран ци ја 
за по вра ћај аван сног пла ћа ња, за до бро из вр ше ње по сла и за от кла ња ње 
не до ста та ка у га рант ном ро ку ко је се до ста вља ју у ори ги на лу.

По ну ду мо же под не ти по ну ђач ко ји на сту па са мо стал но, по ну ђач ко-
ји на сту па са по ди зво ђа чи ма и гру па по ну ђа ча ко ја под но си за јед нич ку по-
ну ду.

По ну ђач је у оба ве зи да из ме ђу оста лих до ку ме на та, уз по ну ду под-
не се и: 

1) Ори ги нал нео по зи ву, без у слов ну, на пла ти ву на пр ви по зив без 
пра ва при го во ра, бан кар ску га ран ци ју за озбиљ ност по ну де са ро ком ва-
жно сти ми ни мум 90 да на од да ту ма отва ра ња по ну да од но сно до ис те ка 
ро ка ва жно сти по ну де, у из но су од 5.144.800,00 ди на ра;

2) Пи сма о на ме ра ма бан ке за из да ва ње нео по зи вих и без у слов них 
бан кар ских га ран ци ја, пла ти вих на пр ви по зив без при го во ра и то:

 а) за по вра ћај аван сног пла ћа ња, у ви си ни тра же ног аван са, а нај ви-
ше 15% од вред но сти уго во ра (са ПДВ-ом) и са ро ком ва жно сти до по вра-
ћа ја аван са;

б) за до бро из вр ше ње по сла, у из но су од 10% вред но сти уго во ра (са 
ПДВ-ом) и са ро ком ва жно сти 60 да на ду же од уго во ре ног ро ка за за вр ше-
так ра до ва;

в) за от кла ња ње не до ста та ка у га рант ном ро ку, у из но су од 5% вред-
но сти уго во ра (са ПДВ-ом) и са ро ком ва жно сти 30 да на ду же од уго во ре-
ног га рант ног ро ка.

3) Из во ђач је ду жан да пре уво ђе ња у по сао оси гу ра ра до ве, ма те ри-
јал и опре му од уоби ча је них ри зи ка до њи хо ве пу не вред но сти (оси гу ра ње 
објек та у из град њи) и до ста ви на ру чи о цу по ли су оси гу ра ња, ори ги нал или 
ове ре ну ко пи ју, са ва жно шћу за цео пе ри од из во ђе ња ра до ва.

Из во ђач је та ко ђе ду жан да пре уво ђе ња у по сао, до ста ви на ру чи о цу 
по ли су оси гу ра ња од од го вор но сти пре ма тре ћим ли ци ма и ства ри ма, ори-
ги нал или ове ре ну ко пи ју, са ва жно шћу за цео пе ри од из во ђе ња ра до ва, у 
све му пре ма ва же ћим за кон ским про пи си ма. 

4) Услов о рас по ла га њу нео п ход ним фи нан сиј ским ка па ци те том. 
Нео п ход ни фи нан сиј ски ка па ци тет по ну ђач ис пу ња ва ако, у прет ход не три 
об ра чун ске го ди не (2007, 2008. и 2009) , ни је по сло вао са гу бит ком.

5) Услов о рас по ла га њу до вољ ним тех нич ким ка па ци те том:
До во љан тех нич ки ка па ци тет по ну ђач ис пу ња ва ако, има на рас по-

ла га њу:
1. То рањ ске ди за ли це (кра но ви) 1 ко мад;
2. Ауто-ди за ли ца  1 ко мад;
3. Ка ми о ни но си во сти ми ни мум 10 то на  3 ко ма да;
4. Ауто мик сер за бе тон 2 ко ма да;
5. Уто ва ри вач 1 ко мад;
6. Ба гер 1 ко мад.
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6) Услов о рас по ла га њу до вољ ним ка дров ским ка па ци те том: 
До во љан ка дров ски ка па ци тет по ну ђач ис пу ња ва ако, има нај ма ње 

100 стал но за по сле них рад ни ка, као и да у сва ком мо мен ту има на рас по-
ла га њу од го вор не из во ђа че но си о це лич них ли цен ци: 400 или 401; 410 или 
411; 414; 430; 434; 450; 453; 474;

7) По ну ђач мо ра да ис пу ни услов – да до ста ви ре фе ренц ли сту да 
је у прет ход них 5 го ди на (од 1. мар та 2006. го ди не до 28. фе бру а ра 2011. 
го ди не) из вео ра до ве на из град њи но вих или на до град њи, ре кон струк ци ји 
или са на ци ји и адап та ци ји три објек та ви со ко град ње, јав ног ка рак те ра, од 
ко јих је је дан оба ве зно обје кат из обла сти кул ту ре – по зо ри шта, би о ско пи, 
до мо ви кул ту ре, кул тур ни цен три, му зе ји, га ле ри је и би бли о те ке; док оста-
ла два мо гу би ти и 

– објек ти спор та – спорт ске ха ле; 
– објек ти по слов но-ко мер ци јал не де лат но сти – ад ми ни стра тив ни 

објек ти и тр жни цен три; 
– објек ти ту ри зма – хо те ли; 
– здрав стве ни објек ти – до мо ви здра вља и бол ни це и 
– ин ду стриј ски објек ти. 
Сва три објек та мо ра ју би ти са ком плет но за вр ше ним за нат ским ра-

до ви ма и ин ста ла ци ја ма (вр сте ра до ва: из во ђе ње гра ђе вин ских ра до ва, 
гра ђе вин ско-за нат ских ра до ва, ин ста ла ци ја во до во да и ка на ли за ци је, тер-
мо тех нич ке ин ста ла ци је, елек тро-енер гет ске ин ста ла ци је и те ле ко му ни ка-
ци о не и сиг нал не ин ста ла ци је), ми ни мал не бру то гра ђе вин ске по вр ши не 
од 2.000 m2 по објек ту.

По ну ђач (ко ји на сту па са по ди зво ђа чи ма), мо ра да ис пу ни услов – да 
у овој јав ној на бав ци из ве де нај ма ње 60% ра до ва из по ну де сво јим сред-
стви ма, нео п ход ним за из вр ше ње зах те ва ног про цен та ра до ва, од но сно да 
мо же да по ве ри из во ђе ње нај ви ше 40% ра до ва из по ну де по ди зво ђа чи ма.

По ну ђач мо же да под не се са мо јед ну по ну ду.
По ну ђач ко ји је са мо стал но под нео по ну ду не мо же исто вре ме но да 

уче ству је у за јед нич кој по ну ди или као по ди зво ђач. 
Кон курс на до ку мен та ци ја се мо же пре у зе ти на адре си: Град ска упра-

ва гра да Бе о гра да, Аген ци ја за ин ве сти ци је и ста но ва ње, 11000 Бе о град, 
Трг Ни ко ле Па ши ћа 6, со ба 616 (у да љем тек сту на ру чи лац), сва ког рад ног 
да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у вре ме ну од 13,00 до 16,00 ча со-
ва, уз под но ше ње овла шће ња за пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је и 
до каз о упла ти 4.500,00 ди на ра на име тро шко ва умно жа ва ња и до ста вља-
ња кон курс не до ку мен та ци је ко ја су не по врат на. Упла та се вр ши на ра чун 
Град ске упра ве број 840-742341843-24, мо дел 97, по зив на број 76-501-24. 
По ну ђа чи ма ко ји упу те зах тев за до ста вља ње кон курс не до ку мен та ци је, 
иста ће би ти до ста вље на у ро ку од два да на од да на при је ма.

За ин те ре со ва но ли це има пра во уви да у кон курс ну до ку мен та ци ју, на 
ме сту и у вре ме ну пред ви ђе ном за пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је.

По ну ђа чи су ду жни да по ну ду са чи не пре ма упут ству на ру чи о ца и 
да је под не су у ро ку од 22 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу-
жбе ном гла сни ку РС”, до 11,00 ча со ва, без об зи ра на на чин до ста вља ња, у 
за пе ча ће ном омо ту, пре ко пи сар ни це на адре су: Град ска упра ва гра да Бе-
о гра да, Аген ци ја за ин ве сти ци је и ста но ва ње, Трг Ни ко ле Па ши ћа 6, Бе-
о град, са на зна ком: „По ну да за из во ђе ње ра до ва на ре кон струк ци ји и до-
град њи објек та Ма лог по зо ри шта ’Ду шко Ра до вић’, Абер да ре ва 1, Бе о град 
– јав на на бав ка ред ни број 4/11 – не отва ра ти”. Рок за под но ше ње по ну да 
по чи ње да те че од пр вог на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС”.

По ну ђач је ду жан да на по ле ђи ни омо та на зна чи на зив, адре су, те ле-
фон и кон такт осо бу, а на ли цу омо та да ста ви за вод ни пе чат са бро јем и 
да ту мом по ну де. 

Не при хва та ју се по ну де са ва ри јан та ма.
По ну да мо ра би ти ја сна, не дво сми сле на, чит ко по пу ње на, ове ре на 

пе ча том и пот пи са на од стра не од го вор ног ли ца по ну ђа ча.
Рок ва жно сти по ну де је ми ни мум 90 да на од да на отва ра ња по ну да.
Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по вољ ни-

ја по ну да.
У си ту а ци ји ка да по сто је две или ви ше по ну да са јед на ким бро јем 

пон де ра на ру чи лац ће из вр ши ти из бор нај по вољ ни је по ну де на осно ву 
еле мен та кри те ри ју ма – нај ни же по ну ђе не це не.

На ру чи лац за др жа ва пра во да у ро ку од три го ди не од за кљу че ња уго-
во ра по овом јав ном по зи ву по сту пи на на чин утвр ђен чла ном 24. став 1. 
тач ка 8. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08).

На ру чи лац за др жа ва пра во да од би је по ну ду по ну ђа ча уко ли ко по-
се ду је до каз ко ји по твр ђу је да по ну ђач ни је ис пу ња вао сво је оба ве зе по 
ра ни је за кљу че ним уго во ри ма о јав ним на бав ка ма ко ји су се од но си ли на 
исти пред мет на бав ке, за пе ри од од прет ход них пет го ди на.

Јав но отва ра ње по ну да ће се оба ви ти на кон ис те ка крај њег ро ка за 
под но ше ње по ну да, у 11,30 ча со ва у про сто ри ја ма Град ске упра ве гра да 
Бе о гра да, у при зе мљу згра де са ла број 9, Трг Ни ко ле Па ши ћа 6, Бе о град, 
уз при су ство овла шће них пред став ни ка по ну ђа ча. Пред став ни ци по ну ђа ча 
су ду жни да до ста ве овла шће ња за за сту па ње. Овла шће ње мо ра да бу де 
за ве де но код по ну ђа ча, ове ре но пе ча том и пот пи са но од стра не од го вор ног 
ли ца по ну ђа ча. Уко ли ко по след њи дан ро ка па да у не рад ни дан, рок ис ти че 
пр вог на ред ног рад ног да на. 

Оквир ни рок у ко ме ће на ру чи лац до не ти од лу ку у ве зи пред мет не 
јав не на бав ке је 30 да на од да на јав ног отва ра ња по ну да.

Не бла го вре ме на по ну да се не ће отва ра ти и по окон ча њу по ступ-
ка отва ра ња би ће вра ће на по ну ђа чу уз по врат ни цу, са на зна ком да је иста 
под не та не бла го вре ме но. 

Осо бе за кон такт за до дат не ин фор ма ци је: Ma ja Maринковић, дипл. 
инж. ар хи тек ту ре, те ле фон 321-6037 и Со ња Ђор ђе вић, дипл. прав ник, те-
ле фон 321-6085. 11717

На осно ву чл. 69, 70. и 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) и Од лу ке о по кре та њу по ступ ка јав не на бав ке у 
отво ре ном по ступ ку 03 број 25/5-1 од 21. мар та 2011. го ди не

АР ХИВ ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ 
11000 Бе о град, Ва се Пе ла ги ћа 33

упу  ћу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за до ста вља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку 

(јав на на бав ка број 01/2011)

Пред мет јав не на бав ке је из во ђе ње ра до ва на из ра ди уну тра шње га-
сне ин ста ла ци је, га сне ко тлар ни це и то пло вод не ин ста ла ци је од га сне ко-
тлар ни це до по сто је ћег си сте ма гре ја ња у Ар хи ву Ју го сла ви је, Ва се Пе-
ла ги ћа 33 у Бе о гра ду (Јав на на бав ка број 01/2011), у скла ду са усло ви ма 
утвр ђе ним кон курс ном до ку мен та ци јом. 

По ну де мо гу под не ти сва за ин те ре со ва на ли ца, ко ја ис пу ња ва ју 
усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма. 

До ка зи о ис пу ње но сти усло ва за уче шће до ста вља ју се у скла ду са 
чла ном 45. За ко на о јав ним на бав ка ма и кон курс ном до ку мен та ци јом, ко ји 
мо гу би ти и у нео ве ре ним фо то ко пи ја ма.

По ну ђач мо же да под не се са мо јед ну по ну ду.
По ну де мо ра ју у це ли ни би ти при пре мље не и до ста вље не у скла ду 

са по зи вом и кон курс ном до ку мен та ци јом и са чи ње не пре ма упут ству на-
ру чи о ца.

Иза бра ни по ну ђач ће у ро ку ко ји од ре ди на ру чи лац, а не ду же од три 
да на од да на при је ма пи са ног по зи ва на ру чи о ца, до ста ви ти ори ги нал или 
ове ре ну ко пи ју до ка за о ис пу ње но сти усло ва из чла на 44. За ко на о јав ним 
на бав ка ма.

Услов за уче шће је и не по сто ја ње не га тив них ре фе рен ци у ве зи са 
ра до ви ма ко је су пред мет јав не на бав ке у прет ход них пет го ди на (2006 – 
2010). 

По ну ду мо же под не ти по ну ђач ко ји на сту па са мо стал но, по ну ђач ко-
ји на сту па са по ди зво ђа чи ма и гру па по ну ђа ча ко ја под но си за јед нич ку по-
ну ду. По ну ђач је ду жан да за по ди зво ђа че до ста ви до ка зе о ис пу ње но сти 
усло ва из чла на 44. став 2. тач. 1) до 5) За ко на о јав ним на бав ка ма на на чин 
од ре ђен чла ном 45. За ко на о јав ним на бав ка ма.

По ну ђач је ду жан да за по ди зво ђа че до ста ви до ка зе о ис пу ње но сти 
оста лих усло ва из чла на 44. овог за ко на на на чин од ре ђен кон курс ном до-
ку мен та ци јом.

Сва ки по ну ђач из гру пе по ну ђа ча мо ра да ис пу ни усло ве из чла на 44. 
став 2. тач. 1) до 5) За ко на о јав ним на бав ка ма, што до ка зу је до ста вља њем 
до ка за из чла на 45. овог за ко на, а оста ле усло ве из чла на 44. овог за ко на 
ис пу ња ва ју за јед но.

По ну ђач ко ји је са мо стал но под нео по ну ду не мо же исто вре ме но да 
уче ству је у за јед нич кој по ну ди или као по ди зво ђач. Уче шће у ви ше од јед-
не по ну де у ко ји ма је по ну ђач укљу чен, ре зул ти ра ће од би ја њем тих по ну-
да, као не ис прав них.

По ну ђач ко ји на сту па са мо стал но, по ну ђач ко ји на сту па са по ди зво-
ђа чи ма, од но сно гру па по ну ђа ча је у оба ве зи да уз по ну ду до ста ви:

1. бан кар ску га ран ци ју за озбиљ ност по ну де у из но су од 1.500.000,00 
ди на ра, са ро ком ва же ња 90 да на од јав ног отва ра ња по ну да, без при го во ра 
и на пла ти ву на пр ви по зив – ори ги нал (гла си на Ар хив Ју го сла ви је);

2. ори ги нал на пи сма о на ме ра ма бан ке за из да ва ње нео по зи вих и 
без у слов них бан кар ских га ран ци ја, пла ти вих на пр ви по зив без при го во-
ра, и то:

– ори ги нал пи смо о на ме ра ма бан ке за из да ва ње нео по зи ве и без у-
слов не га ран ци је за по вра ћај аван сног пла ћа ња, пла ти ве на пр ви по зив без 
при го во ра, у ви си ни тра же ног аван са и са ро ком ва жно сти нај ма ње 15 да на 
ду жим од пот пи си ва ња за пи сни ка о при мо пре да ји (гла си на Ар хив Ју го-
сла ви је),

– ори ги нал пи смо о на ме ра ма бан ке за из да ва ње нео по зи ве и без-
у слов не га ран ци је за до бро из вр ше ње по сла, пла ти ве на пр ви по зив без 
при го во ра, у из но су од 10% од вред но сти уго во ра и са ро ком ва жно сти 
60 да на ду жим од уго во ре ног ро ка за за вр ше так ра до ва (гла си на Ар хив 
Ју го сла ви је),

– ори ги нал пи смо о на ме ра ма бан ке за из да ва ње нео по зи ве и без у-
слов не га ран ци је за от кла ња ње не до ста та ка у га рант ном ро ку, пла ти ве на 
пр ви по зив без при го во ра, у из но су од 5% од вред но сти уго во ра и са ро ком 
ва жно сти 30 да на ду жим од уго во ре ног га рант ног ро ка (гла си на ко ри сни-
ка – Ар хив Ју го сла ви је).
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По ну да са ва ри јан та ма ни је до зво ље на.
Кри те ри јум за оце ну по ну де је еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да, а 

еле мен ти кри те ри ју ма за вред но ва ње по ну да су: 
1) по ну ђе на це на  – 80 пон де ра,
2) ре фе ренц ли ста  – до 10 пон де ра,
3) га рант ни рок за ис по ру че не то пло вод не ко тло ве  – 5 пон де ра и
4) га рант ни рок за ис по ру че не га сне го ри о ни ке  – 5 пон де ра. 
Увид у усло ве град ње и тех нич ку до ку мен та ци ју на ло ка ци ји на ко јој 

ће се ра до ви и од ви ја ти, уз прет ход ну те ле фон ску на ја ву кон такт осо би , 
мо же се из вр ши ти у вре ме ну од 10,00 до 14,00 ча со ва сва ког рад ног да на 
од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”.

Кон курс на до ку мен та ци ја нео п ход на за да ва ње по ну де мо же се пре-
у зе ти на адре си на ру чи о ца по ис те ку ро ка од пет да на од да на од да на об-
ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до 25, да на од да на 
об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, рад ним да ном од 
10,00 до 14,00 ча со ва у про сто ри ја ма на ру чи о ца, Ва се Пе ла ги ћа 33, Бе о-
град, уз овла шће ње за пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је и пре зен та ци-
ју до ка за о упла ти из но са од 3.000,00 ди на ра , на име ма ни пу ла тив них тро-
шко ва кон курс не до ку мен та ци је, на ра чун бр. 840-866668-15 код Упра ве 
за тре зор, свр ха: „Пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је по јав ном по зи ву 
по зи ву бр. 01/2011”. Из нос на кна де се не вра ћа по ну ђа чи ма.

По сле на ве де ног ро ка кон курс на до ку мен та ци је се не мо же пре у зе ти. 
По ну де се мо гу до ста вља ти по штом или лич но на адре су: Ар хив Ју го сла-
ви је, Бе о град, ули ца Ва се Пе ла ги ћа број 33, сва ког рад ног да на од 9.00 до 
15,00 ча со ва и мо ра ју се на ла зи ти у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком: „По-
ну да за јав ну на бав ку број 01/2011 – не отва ра ти”. По ну ђач је ду жан да на 
по ле ђи ни ко вер те на зна чи на зив, адре су, те ле фон и осо бу за кон такт.

Крај њи рок за до ста вља ње по ну да је 30. дан од об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, и то до 11,00 ча со ва. 

По ну де ко је стиг ну по сле на ве де ног ро ка сма тра ће се не бла го вре-
ме ним. Не бла го вре ме не по ну де се не ће отва ра ти и по окон ча њу по ступ-
ка отва ра ња би ће вра ће не по ну ђа чу уз по врат ни цу, са на зна ком да је иста 
под не та не бла го вре ме но. 

Јав но отва ра ње по ну да ће се оба ви ти 30. да на ра чу на ју ћи од пр вог 
на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку 
РС”, и то у 14,00 ча со ва, на адре си на ру чи о ца. 

По ну ђа чи ко ји же ле да при су ству ју и уче ству ју у по ступ ку отва ра њу 
по ну да мо ра ју пре отва ра ња по ну да Ко ми си ји пре да ти пу но моћ је, ко је мо-
ра да бу де за ве де но код по ну ђа ча, ове ре но пе ча том и пот пи са но од стра не 
од го вор ног ли ца по ну ђа ча. 

Уко ли ко дан за до ста вља ње и јав но отва ра ње по ну да бу де не ра дан, 
као по след њи дан за до ста вља ње по ну де сма тра се пр ви на ред ни рад ни 
дан до 11,00 ча со ва, ка да ће се из вр ши ти и јав но отва ра ње по ну да у 14,00 
ча со ва.

На ру чи лац ће до не ти од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де нај ка-
сни је у ро ку од 10 да на од да на отва ра ња по ну да и о то ме оба ве сти ти све 
уче сни ке у овом по ступ ку, а уго вор ће се за кљу чи ти у ро ку од се дам да на 
по ис те ку ро ка про пи са ног чла ном 107. За ко на о јав ним на бав ка ма.

На ру чи лац за др жа ва пра во да од у ста не од вр ше ња из бо ра по ну ђа ча, 
уко ли ко уста но ви да ни јед на по ну да не од го ва ра усло ви ма по зи ва и кон-
курс не до ку мен та ци је, или да од у ста не од из бо ра по ну ђа ча због не ког дру-
гог оправ да ног раз ло га. 

За ин те ре со ва но ли це мо же, у пи са ном об ли ку, тра жи ти од на ру чи о ца 
до дат не ин фор ма ци је или по ја шње ња у ве зи са при пре ма њем по ну де, нај-
ка сни је пет да на пре ис те ка ро ка за под но ше ње по ну де. 

Осо бе за кон такт: Ве се лин Мар ко вић, тел. 011/2652418 или Го ран 
Ђор ђе вић, тел. 011/2650-120, од 10,00 до 14,00 ча со ва. 10840

ВОЈНА ПОШТА 2977 БЕОГРАД 
Београд, Генерала Павла Јуришића – Штурма 33

оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда у отвореном поступку 

за извођење радова

Извођење радова на Оправци мокрог чвора, крова и спољне стола-
рије у објекту КН-5 у касарни „Генерал Јован Мишковић” у Београду.

Писане понуде могу поднети сви понуђачи који испуњавају усло-
ве из члана 44. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 
116/08), а немају негативне референце везане за ову Војну пошту сходно 
члану 47. Закона о јавним набавкама.

Увид и подизање тендерске документације може се извршити од 
објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”, на адреси Генерала 
Павла Јуришића Штурма 33 у Београду уз доказ о плаћеном неповратном 
износу од 1.000 динара, на рачун број 840-19540845-28 са позивом на број 
1227423128344331 са назнаком: „За конкурсу документацију за: Извођење 
радова на оправци мокрог чвора, крова и спољне столарије у објекту КН-5 
у касарни ’Генерал Јован Мишковић’ у Београду”.

Остали услови дати су тендерском документацијом.
Ближе информације у вези са овим позивом могу се добити на 

бројеве телефона: 011/3603287 (Китановић Ранђел, дипл. грађ. инж.) или 
(Павловић Оливера, дипл. инж. арх.) 011/3603293 у времену од 10,00 до 
14,00 часова. П-7794

На основу чл. 69, 70 и члана 2. став 1. тачка 1. Закона о јавним на-
бавкама („Службени гласник РС” број 116/2008 ), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке Су IV-22/2011-6 од 21. марта 2011. године 

ОСНОВНИ СУД У ЛОЗНИЦИ 
Лозница, Јована Цвијића б.б.

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање писмених понуда у отвореном поступку 

за јавну набавку број 2/11 извођење I фазе радова 
на надоградњи и реконструкцији зграде Основног суда у Лозници

Република Србија Основни суд у Лозници, позива сва заинтересова-
на лица да поднесу писмену понуду у складу са конкурсном документа-
цијом, за јавну набавку извођење I фазе радова на надоградњи и рекон-
струкцији зграде Основног суда у Лозници.

Предмет јавне набавке је извођење I фазе радова на надоградњи и 
реконструкцији зграде Основног суда у Лозници.

Конкурсну документацију чине:
Књига I – Општи део
Књига II – Спецификација радова, са предмером радова и саставни је 

део конкурсне документације (предмер радова у писаној форми ). 
Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају услове 

прописане чланом 44. Закона о јавним набавкама. Испуњеност наведених 
услова понуђач доказује на начин предвиђен чланом 45. закона. Услове 
које сваки понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује ис-
пуњеност услова ближе су одређени конкурсном документацијом.

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума 
најнижа понуђена цена.

Сва заинтересована лица могу извршити увид у конкурсну докумен-
тацију сваког радног дана, од 10h до 13 h, почев од дана објављивања ја-
вног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”, у просторијама 
Основног суда у Лозници, Јована Цвијића б.б., канцеларија број 22.

Преузимање конкурсне документације може извршити само представ-
ник понуђача, уз овлашћење и доказ о уплати. Понуђач ће за трошкове умно-
жавања и достављања конкурсне документације уплатити износ у висини од 
1.000,00 динара на рачун наручиоца: остали приходи Буџета Републике Србије 
број: 840-1000621-27, по моделу 97, са позивом на број 43-059106399220 свр-
ха уплате: Откуп конкурсне документације за ЈН број 2/2011. 

Јавни позив биће објављен и на Порталу за јавне набавке.
Рок за подношење понуда је 30 календарских дана од дана објављи-

вања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије” (не рачу-
најући сам дан објављивања) до 12 сати. Уколико рок за достављање по-
нуда истиче нерадног дана или на дан државног празника, као дан истека 
наведеног рока сматраће се први следећи радни дан до 12 сати.

Понуду, са свим доказима, доставити у затвореној коверти овереној 
печатом. Понуђач подноси понуду лично или путем поште. 

Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да 
иста стигне на Писарницу наручиоца последњег дана наведеног рока до 12 
часова на адресу:

Република Србија, Основни суд у Лозници, Јована Цвијића б.б.
Наручилац је дужан да по пријему понуде назначи датум и сат пријема.
Коверат са понудом мора имати пун назив јавне набавке: „Понуда за 

ЈН редни број 2/2011 Извођењe I фазе радова на надоградњи и реконструк-
цији зграде Основног суда у Лозници улица Јована Цвијића б.б. коверат са 
понудом мора имати ознаку: „Понуда – не отварати”, а на полеђини пун 
назив понуђача, адресу, телефон и лица за контакт.

Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу оригинала 
конкурсне документације коју чине Књига I – Општи део и Књига II – 
Спецификација радова, са предмером радова, и потребним техничким ус-
ловима (предмер радова) у писаној форми, која је потписана и оверена у 
доњем десном углу печатом наручиоца јавне набавке, јасна и недвосмисле-
на, откуцана или читко написана неизбрисивим мастилом, са свим прило-
зима који представљају саставни део документације. 

Предмер радова доставити у писаној форми на оригиналном преузе-
том примерку, који је преузет од Наручиоца. 

Обавезно је да понуђач достави понуду и тражену документацију по 
редоследу из конкурсне документације, повезану траком у целину и запе-
чаћену, обележену редним бројевима, тако да се ниједан документ не може 
вадити, нити заменити без оштећења. Уз понуду се доставља и посебан 
лист, на коме се наводи садржај документације у понуди (попис сваког до-
кумента који доставља са бројем листова). 
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Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Подносилац пријаве (у случају заједничке понуде овлашћени члан 

групе понуђача) мора поседовати важећи стандард ИСО 9001. Поседовање 
наведеног стандарда од стране подизвођача или других чланова групе по-
нуђача неће бити узето у обзир. 

Понуде, документација и сва коресподенција везана за понуде морају 
бити на српском језику, изузимајући евентуалне називе опреме коју је на-
ручилац у спецификацији описао на енглеском језику.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у 
обрасце, који су саставни део конкурсне документације. Ако се у понуди 
врше исправке потребно је да исте буду парафиране и оверене печатом 
понуђача. Понуда мора да буде поднета на преузетом обрасцу оригинала 
конкурсне документације, која је потписана и оверена у доњем десном 
углу печатом наручиоца, јасна и недвосмислена, са свим прилозима који 
представљају саставни део документације.

Благовременом понудом ће се сматрати све понуде које су примљене 
и оверене печатом пријема у писарници (на наведеној адреси), које стигну 
наручиоцу у захтеваном року.

Неблаговремене и неисправне понуде неће се разматрати.
Важност понуде је најмање 90 дана од дана јавног отварања.
У складу са чаланом 52. Закона о јавним набавкама, критеријум за 

оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена”.
Отварање благовремено приспелих понуда обавиће се јавно у прос-

торији Републике Србије у Основном суду у Лозници у улици Јована 
Цвијића бб у канцеларији број 22 у 12 сати и 15 минута након истека 30 ка-
лендарских дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласни-
ку Републике Србије” (не рачунајући сам дан објављивања).

Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица 
и представници понуђача који желе узети учешће у поступку отварања пону-
да, под условом да доставе уредно потписана и оверена пуномоћја, на основу 
којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу 
приспећа.

Одлука о избору најповољније понуде која ће бити образложена, 
биће донета у оквирном року од 30 дана од дана јавног отварања понуда. 
Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће доставити свим по-
нуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.

Уговор о јавној набавци ће бити закључен по истеку рока за подно-
шење захтева за заштиту права из члана 107. Закона о јавним набавкама. 

Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).
Понуде са варијантама нису дозвољене.
Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког 

радног дана на број телефона 015/893-308 и 062/887-2100. Контакт особа 
је Милорад Матић дип. правник. П-9167

На осно ву чл. 69. 70. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

„ДР ЖАВ НА ЛУ ТРИ ЈА СР БИ ЈЕ” ДОО 
11000 Бе о град, Ускоч ка 4–6 

об  ј а  вљу  ј е
ЈАВ НИ ПО ЗИВ 

за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку за на бав ку ра до ва  
ре но ви ра ње ен те ри је ра по слов ног објек та Бе о град, Ускоч ка 4–6  

на бав ка број Т-3/11

Пред мет јав не на бав ке је на бав ка ра до ва – ре но ви ра ње ен те ри је ра 
по слов ног објек та у Ускоч кој ули ци 4–6, Бе о град. 

Пра во уче шћа у по ступ ку има ју по ну ђа чи ко ја ис пу ња ва ју усло ве за 
уче шће у по ступ ку у скла ду са чла ном 44. За ко на о јав ним на бав ка ма, а 
ис пу ње ност усло ва ду жни су да до ка жу на на чин про пи сан у чла ну 45. За-
ко на о јав ним на бав ка ма ко ји је пре ци зи ран кон курс ном до ку мен та ци јом.

До ка зи о ис пу ње но сти усло ва се до ста вља ју у нео ве ре ним ко пи ја ма, а 
по ну ђач чи ја по ну да бу де оце ње на као нај по вољ ни ја ду жан је да у ро ку од три 
да на од при је ма пи сме ног по зи ва на ру чи о ца до ста ви ори ги нал или ове ре ну ко-
пи ју на ве де них до ка за, у су прот ном по ну да ће би ти од би је на као не ис прав на.

По ну да мо ра би ти по пу ње на на ори ги нал ним обра сци ма ко ји су са-
став ни део кон курс не до ку мен та ци је, осим у слу ча је ви ма ко ји су на ве де ни 
у кон курс ној до ку мен та ци ји. 

По ну да мо ра би ти ја сна, не дво сми сле на и ове ре на пе ча том и пот пи-
сом од го вор ног ли ца.

По ну да ко ја ни је при пре мље на у скла ду са усло ви ма и зах те ви ма из 
јав ног по зи ва и кон курс не до ку мен та ци је као и по ну да у ко јој бу ду на чи-
ње не би ло ка кве из ме не, до да ци, бри са ња или бу де не пра вил но по пу ње на, 
сма тра ће се не ис прав ном и би ће од би је на.

Увид у кон курс ну до ку мен та ци ју мо же се оба ви ти од да на об ја вљи-
ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, сва ког ра ног да на од 12,00 
до 14,00 ча со ва, на сле де ћој адре си: Бе о град, Ускоч ка 4–6, со ба 30, тре ћи 
спрат, до ис те ка ро ка од ре ђе ног за до ста вља ње по ну да.

Увид у кон курс ну до ку мен та ци ју мо же у име по тен ци јал ног по ну ђа-
ча оба ви ти ли це ко је има пи сме но овла шће ње за то на кон пре да је овла шће-
ња на ру чи о цу.

Кон курс на до ку мен та ци ја се мо же пре у зе ти од да на об ја вљи ва ња јав-
ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, сва ког рад ног да на од 12,00 до 14,00 
ча со ва, на сле де ћој адре си: Бе о град, Ускоч ка 4–6, со ба 30, тре ћи спрат.

Пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је мо же у име по тен ци јал ног 
по ну ђа ча оба ви ти ли це ко је има пи сме но овла шће ње, уз при ло же но овла-
шће ње и при ло же ни до каз о упла ти 3.000,00 ди на ра, на име тро шко ва за 
умно жа ва ње и до ста ву кон курс не до ку мен та ци је.

Упла ту сред ста ва из прет ход не тач ке из вр ши ти на те ку ћи ра чун број 
160-162265-27 ко ји се во ди код Ban ca In te sa, са на зна ком: „За кон курс ну 
до ку мен та ци ја – јав на на бав ка Т-3/11”. Упла ће на сред ства се не вра ћа ју.

Из бор нај по вољ ни је по ну де оба ви ће се на осно ву кри те ри ју ма за 
оце ну по ну да: еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да

1. Це на 
Нај ве ћи број пон де ра по овом еле мен ту кри те ри ју ма је 90 пон де ра
По ну да са нај ни жом по ну ђе ном це ном вред ну је се са 90 пон де ра, 
а оста ле по фор му ли: а/б x 90 где је
А = нај ни жа укуп на по ну ђе на це на
Б = по ну ђе на укуп на це на 
2. Вред ност бру то нор ма-ча са за об ра чун не пред ви ђе них и на кнад-

них ра до ва у ми ни мал ном из но су од 400 ди на ра без ПДВ-а 
Нај ве ћи број пон де ра по овом еле мен ту кри те ри ју ма је 10 пон де ра
По ну да са вред но шћу бру то нор ма-ча са за об ра чун не пред ви ђе них и на-

кнад них ра до ва у из но су од 400 ди на ра без ПДВ-а вред ну је се са 10 пон де ра, 
а оста ле по фор му ли: А/Б x 10 где је
А = ми ни мал на вред ност бру то нор ма-ча са у из но су од 400 ди на ра 

без ПДВ-а
Б = по ну ђе на вред ност бру то нор ма-ча са
Рок за до ста вља ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по-

зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 10,00 ча со ва, без об зи ра на на чин до-
ста вља ња. Уко ли ко рок ис ти че на дан ко ји је не ра дан, као по след њи дан 
на ве де ног ро ка ће се сма тра ти пр ви на ред ни рад ни дан до 10,00 ча со ва.

По ну де се до ста вља ју у за тво ре ној ко вер ти. По ну ђач је ду жан да на 
пред њој стра ни ко вер те на ве де: „По ну да за на бав ку ра до ва – ре но ви ра ње 
ен те ри је ра по слов ног објек та у Ускоч кој ули ци 4–6, Бе о град, јав на на бав ка 
Т-3/11 – не отва ра ти” као и да ста ви свој за вод ни пе чат. На по ле ђи ни ко вер-
те ду жан је да на ве де пун на зив по ну ђа ча, адре су и кон такт те ле фон (осо бе 
за кон такт). По ну да се до ста вља на адре су: Др жав на лу три ја Ср би је, Ускоч-
ка 4–6, Бе о град, не по сред но на ар хи ву или по штом на на зна че ну адре су.

Јав но отва ра ње по ну да ће се оба ви ти од мах по ис те ку ро ка за под-
но ше ње по ну да тј. у 11,30 ча со ва по след њег да на го ре на ве де ног ро ка, у 
про сто ри ја ма Др жав не лу три је Ср би је, Ускоч ка 4–6, Бе о град, уз при су ство 
овла шће них пред став ни ка за ин те ре со ва них по ну ђа ча. 

По ну да при спе ла по ис те ку да на и са та од ре ђе них у јав ном по зи ву 
сма тра ће се не бла го вре ме ном, а на ру чи лац ће је по окон ча ном по ступ ку 
јав ног отва ра ња по ну да вра ти ти нео тво ре ну по ну ђа чу, са на зна ком да је 
под не та не бла го вре ме но

При сут ни пред став ни ци по ну ђа ча, пре по чет ка јав ног отва ра ња по ну-
да, мо ра ју ко ми си ји за јав ну на бав ку под не ти пи сме но овла шће ње за уче шће 
у по ступ ку отва ра ња по ну да. Пи са но овла шће ње мо ра има ти за вод ни пе чат 
са бро јем и да ту мом из да ва ња, пе чат и пот пис од го вор ног ли ца по ну ђа ча.

По ну да мо ра има ти рок ва же ња ми ни мум 90 да на од да на јав ног 
отва ра ња по ну да.

По ну да са ва ри јан та ма ни је до зво ље на у овој јав ној на бав ци.
Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до не та у оквир ном ро ку 

од 30 да на од да на јав ног отва ра ња по ну да.
На ру чи лац мо же да об у ста ви по сту пак јав не на бав ке из објек тив них 

и до ка зи вих раз ло га, ко ји се ни су мо гли пред ви де ти у вре ме по кре та ња по-
ступ ка, о че му до но си по себ ну од лу ку.

До дат не ин фор ма ци је се мо гу до би ти сва ког рад ног да на те ле фо ном 
011/202-9-224, од 10,00 до 12,00 ча со ва. Осо бе за кон такт су Да ни ца Ми ло-
ше вић и Вла ди мир Ло пи чић. 10833

На осно ву члана 69. и члана 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. став .1 
тач ка 1. и став 2. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
116/08) и Од лу ке На чел ни ка Оп штин ске упра ве број 28. за ве де не под бро-
јем 404-28/2011-08 од 22. мар та 2011. го ди не

ОП ШТИ НА ПА РА ЋИН 
ОП ШТИН СКА УПРА ВА 

Па ра ћин, То ме Жи ва но ви ћа 10
об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку за на бав ку по пар ти ја ма 

за са на ци ју и уре ђе ње ди вљих де по ни ја и од воз от па да са ди вљих 
де по ни ја

Оп штин ска упра ва по зи ва за ин те ре со ва не по ну ђа че да до ста ве по ну-
де за на бав ку пио паријама:

– пар ти ја 1 – са на ци ја и уре ђе ње ди вљих де по ни ја, 
– пар ти ја 2 –  од воз от па да са ди вљих де по ни ја, а пре ма спе ци фи ка-

ци ји да тим у кон курс ној до ку мен та ци ји. 
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1. Пра во уче шћа у овом по ступ ку има ју прав на и фи зич ка ли ца ко ја 

ис пу ња ва ју усло ве про пи са не од ред ба ма чла на 45. За ко на о јав ним на бав-
ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) а ко ја до ста ве до ка зе о ис пу ње-
но сти усло ва, про пи са не од ред ба ма чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма 
став 2. За ко на.

2. Из бор нај по вољ ни јег по ну ђа ча би ће оба вљен на осно ву кри те ри ју-
ма нај ни же по ну ђе на це на.

3. Кон курс на до ку мен та ци ја мо же се пре у зе ти у кан це ла ри ји Оп-
штин ске упра ве Па ра ћин бр.48 – Рад на гру па за јав не на бав ке, у ро ку од 
20 да на од об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” , сва ког 
рад ног да на, од 9 до 15 ча со ва. Не по сре дан увид се вр ши на осно ву пи сме-
ног овла шће ња за ин те ре со ва ног по ну ђа ча.

4. По ну ду ја сну, не дво сми сле ну, чит ко от ку ца ну или ис пи са ну штам-
па ним сло ви ма и ове ре ну пот пи сом и пе ча том овла шће ног ли ца по ну ђа ча, 
до ста ви ти у ори ги на лу, на пре у зе том обра сцу , у за пе ча ће ној ко вер ти , по-
штом или лич но на шал тер број 7. Услу жног цен тра Оп шти не Па ра ћин, са 
на зна ком: „По ну да за На бав ку Пар ти ја број1 – Са на ци ја и уре ђе ње ди вљих 
де по ни ја, Пар ти ја број 2. – Од воз от па да са ди вљих де по ни ја – не отва-
ра ти” на адре су: Оп шти на Па ра ћин, Рад на гру па за јав не на бав ке, То ме 
Жи ва но ви ћа 10, 35250 Па ра ћин, у ро ку од 30 да на од об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 12.00 ча со ва, без об зи ра на на чин 
до ста ве.

На по ле ђи ни ко вер те ис пи са ти на зив по ну ђа ча, адре су и број те ле-
фо на.

5. Не бла го вре ме не, не за пе ча ће не и не ком плет не по ну де, као и по ну-
де ко је ни су ускла ду са јав ним по зи вом не ће би ти раз ма тра не.

Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се на дан ис те ка ро ка за до ста вља ње 
по ну да, на адре си на ру чи о ца, у 12,30 ча со ва.

Од лу ка о до де ли уго во ра би ће до не та у ро ку од два де сет да на од јав-
ног отва ра ња по ну да.

6. Сви ро ко ви ра чу на ју се од да на об ја вљи ва ња овог по зи ва у „Слу-
жбе ном гла сни ку РС”, са тим да се рок, уко ли ко по след њи дан ро ка бу де 
не рад ни, по ме ра за пр ви на ред ни рад ни дан.

7. До дат не ин фор ма ци је у ве зи са овим по зи вом мо гу се до би ти на 
те ле фон број 035/570-652, Рад на гру па за јав не на бав ке, кон такт осо бе Пе-
тро вић Ве сна и Се ку лић Ср ђан. 10604

На осно ву чл. 70. и 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 116/08) и Од лу ке о по кре та њу по ступ ка јав не на бав ке број 
404-02-17/2011-01 од 8. мар та 2011. го ди не

ОП ШТИ НА ПРИ ЈЕ ПО ЉЕ  
31300 При је по ље, Трг брат ства и је дин ства 1 

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ  
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку јав не на бав ке ра до ва

Пред мет јав не на бав ке су ра до ви на са на ци ји и мо дер ни за ци ји ко ло-
во за, пу та за на се ље Пу сти ња, До ња и Гор ња Ка ро ше ви на у оп шти ни При-
је по ље. Пред мет јав не на бав ке бли же је од ре ђен и де лу „Тех нич ке спе ци-
фи ка ци је”, а по ну да се при пре ма у све му пре ма упут ству ко је је са став ни 
део кон курс не до ку мен та ци је. 

Пра во уче шћа има ју за ин те ре со ва на до ма ћа и стра на прав на и фи-
зич ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју оба ве зне усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним 
на бав ка ма, о че му при ла жу до ка зе про пи са не чла ном 45. За ко на и кон курс-
ном до ку мен та ци јом.

Увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је мо же се из вр ши ти од 
да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” у про сто ри-
ја ма оп шти не При је по ље, Трг брат ства и је дин ства 1, кан це ла ри ја број 15, 
сва ким рад ним да ном од 7,00 до 14,00 ча со ва. За пре у зи ма ње кон курс не 
до ку мен та ци је по треб но је овла шће ње пот пи са но од стра не овла шће ног 
ли ца по ну ђа ча и до каз о упла ти не по врат не на кна де у из но су од 1.000,00 
ди на ра, из вр ше не у ко рист Бу џе та оп шти не При је по ље на ра чун број: 840-
745151843-03 код Упра ве за тре зор, по зив на број: 40-084.

По ну де се под но се лич но или пре по ру че ном по штом у за пе ча ће ној 
ко вер ти са на зна ком: „По ну да за јав ну на бав ку 07 – Са на ци ја и мо дер ни за-
ци ја ко ло во за, пу та за на се ље Пу сти ња, До ња и Гор ња Ка ро ше ви на у оп-
шти ни При је по ље - не отва ра ти” и озна ком по ну ђа ча са бро јем те ле фо на 
кон такт осо бе на по ле ђи ни, сва ког рад ног да на од 7,00 до 14,00 ча со ва, на 
адре су:

Оп шти на При је по ље, Трг брат ства и је дин ства 1, 31300 При је по ље.
Бла го вре ме ним ће се сма тра ти по ну де при мље не нај ка сни је 30. да на 

од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до 14,00 
ча со ва.

Јав но отва ра ње по ну да ће се оба ви ти 30. да на од да на об ја вљи ва ња 
јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” у 14,15 ча со ва у про сто ри ја ма 
оп шти не При је по ље, са ла за са стан ке, уз при су ство овла шће них пред став-
ни ка по ну ђа ча. Уко ли ко по след њи дан за при јем по ну да и јав но отва ра ње 

пад не на не ра дан дан, при јем по ну да и јав но отва ра ње по ну да из вр ши ће се 
пр вог на ред ног рад ног да на у исто вре ме. 

Пред став ни ци по ну ђа ча су ду жни да ко ми си ји за јав ну на бав ку пре-
да ју овла шће ња за за сту па ње. 

Оквир ни рок у ко ме ће на ру чи лац до не ти од лу ку о из бо ру нај по вољ-
ни је по ну де је 10 да на од да на отва ра ња по ну да.

Нај по вољ ни ји по ну ђач би ће иза бран по кри те ри ју му „еко ном ски нај-
по вољ ни ја по ну да”, а еле мен ти кри те ри ју ма су: 

– по ну ђе на це на – 70 пoндера; 
– усло ви пла ћа ња – 20 пон де ра;
– рок из во ђе ња – 10 пон де ра.
До дат не ин фор ма ци је или по ја шње ња у ве зи са при пре ма њем по ну-

де, у пи са ном об ли ку, мо гу ће је за тра жи ти на адре си на ру чи о ца или пу тем 
фак са: 033/712 297 нај ка сни је пет да на пре ис те ка ро ка за под но ше ње по-
ну де. Осо ба за кон такт је Хај ри ја Бу гу јев ци, тел: 033/710 085.  11042

На основу члана 72. Став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 116/08),

ОПШТИНА ВУЧИТРН – ПРИЛУЖЈЕ

oбјављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање писмених понуда за набавку радова на изградњи 

стамбеног објекта бр. 2 у Прилужју, општина Вучитрн 
број ЈН I/2011

1. Општина Вучитрн са седиштем у Прилужју, позива све заинтере-
соване понуђаче да доставе понуду за јавну набавку радова на изградњи 
стамбеног објекта бр. 2 у Прилужју општина Вучитрн.

2. Предмет јавне набавке изградња стамбеног објекта бр. 2 у 
Прилужју, спратности П+1 бруто површине 418,66 m² са 8 стамбених је-
диница.

3. Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуња-
вају услове предвиђене чланом 44. Закона о јавним набавкама, стим што 
уз понуду достављају доказе о испуњености услова из тог члана на начин 
прописан у члану 45. Закона о јавним набавкама

4. Понуда мора бити припремљена у складу са овим јавним позивом 
и конкурсном документацијом за јавну набавку радова на изградњи стам-
беног објекта бр. 2 у Прилужју општина Вучитрн.

5. Понуде са варијантама нису дозвољене.
6. Непосредан увид у конкурсну документацију, као и евентуално 

преузимање конкурсне документације може се извршити у просторија-
ма општине Вучитрн са седиштем у Прилужју, канцеларија бр. 3. сваког 
радног дана од 10:00 до 14:00 часова, од дана објављивања јавног позива 
у „Службеном гласнику РС“. Приликом преузимања конкурсне докумен-
тације прилаже се овлашћење понуђача за представника који преузима 
конкурсну документацију, издато на меморандуму понуђача, оверено печа-
том и потписом овлашћеног лица као и доказ о уплати износа од 10.000,ºº 
динара на име трошкова израде конкурсне документације, на жиро рачун: 
СО. Вучитрн – приходи општинске управе бр.840-96640-44 сврха: Откуп 
конкурсне документације, ЈН бр. 1/2011 износ надокнаде се не враћа по-
нуђачима.

7. Понуђач понуду подноси у запечаћеној коверти, тако да се при ње-
ном отварању може проверити дали је коверта онаква каква је предата.

Потребно је да сви документи поднети у понуди, буду повезани тра-
ком у целину и запечаћени тако да се не могу накнадно убацивати, одстра-
нити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно 
не оштете листови или печат.

Понуда се подноси искључиво на преузетом обрасцу из конкурсне 
документације, непосредно (лично) или путем поште и доставља се, са 
свим потребним прилозима у назначеном року у затвореној коверти на 
адресу наручиоца: Општина Вучитрн, са седиштем у Прилужју улица бб 
38213. или преко писарнице општине Вучитрн, канцеларија бр.4. Коверат 
са понудом мора имати ознаку: „Понуда – не отварати“, а на полеђини на-
зив понуђача и адресу. На коверти се мора назначити предмет јавне набав-
ке на коју се понуда односи.

8. Понуда и документација приложена уз понуду морају бити на срп-
ском језику.

9. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног 
позива у „Службеном гласнику РС“. Благовременим ће се сматрати све по-
нуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведе-
ног рока до 11:00 часова, укључујући и понуде послате поштом.

У колико је последњи дан наведеног рока нерадан дан, рок за подно-
шење се помера на први наредни радни дан.

10. Само благовремено приспеле, потпуне и запечаћене понуде биће 
разматране.

Неблаговремене, незатворене као и непрописно назначене понуде 
неће се разматрати, и биће враћене понуђачу неотворене.

11. Понуђач може поднети само једну понуду и неможе је мењати
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12. Критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда:
1) цена 80 пондера
2) рок за завршетак радова 10 пондера
3)  Референтна листа на истим  

или сличним пословима у 2008,2009 
2010 и 2011 години 10 пондера

13. Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија, у седишту 
наручиоца, у згради општине Вучитрн – Прилужје, улица бб Прилужје 
у сали скупштине општине, последњег дана рока за подношење понуда 
11:30 часова. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници 
понуђача, који ће присуствовати отварању понуда, дужни су да комисији 
предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за 
учешће у поступку јавног отварања понуда. 

14. Рок важења понуда је 30 дана од дана отварања. У колико по-
нуђач наведе краћи рок, понуда ће бити одбијена као неисправна.

15. Одлуку о избору најповољније понуде, наручилац ће донети у 
року од 5 дана од дана јавног отварања понуда.

Додатне информације и објашњења у вези са припремом пону-
да заинтересовани понуђачи могу се обратити на телефон 028/467-572 
и 028/467-573 сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова, или путем 
електронске поште (E-mail opstinavucitrn@yahoo.com) особе за контакт 
Јадранка Симић и Зоран Ракић.

Понуђачи се могу обратити за информације и у писменом облику 
најкасније 5 дана пре истека раока за подношење понуда, на адресу нару-
чиоца.

16. Јавни позив за предметну јавну набавку биће објављен у 
„Службеном гласнику РС“ и на порталу јавних набавки. П-9468

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број 116/2008)

ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА”

об јављује
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова  
на санацији мокрих чворова и инсталација водовода и канализације 
и других пратећих радова на објектима ЈП ПТТ саобраћаја „Србија” 

број ЈН: 30/2011

1. Наручилац: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија”, Београд, 
Таковска број 2, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за 
јавну набавку радова на санацији мокрих чворова и инсталација водовода 
и канализације и других пратећих радова на објектима ЈП ПТТ саобраћаја 
„Србија”. 

2. Предмет јавне набавке обликован је по следећим партијама:
– партија 1 –  извођење радова на објектима пошта: Раброво, Азања, 

Наталинци, на објекту РЈ „Поштанско транспортна 
логистика” и објекту ГПЦ Београд;

– партија 2 –  извођење радова на објектима пошта: Петроварадин, 
Бајша, Лаћарак, Кузмин, Ириг, Крчедин, Марадик, 
Кикинда и Чока;

– партија 3 –  извођење радова на објектима пошта: Крагујевац 4, 
Митровац, Враћевшница, у објекту Поштанског центра 
у РЈ «Јагодина», Сење, Крушар, Деспотовац, Ћићевац, 
Обреж, Падеж, Бела вода и Здравиње;

– партија 4 –  извођење радова на објектима пошта: Сврљиг, 
Јелашница, Свође и Састав Река, а према предмерима 
радова датим у Конкурсној документацији.

3. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сви заинтересовани 
понуђачи који испуњавају услове предвиђене чланом 44. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08; у даљем тексту: Закон), 
а испуњеност услова доказује се достављањем доказа на начин прописан 
чланом 45. Закона, а у складу са Конкурсном документацијом где су усло-
ви ближе дефинисани. 

Уз понуду и доказе из члана 45. Закона, детаљно наведене у Закону и 
Конкурсној документацији, понуђач је у обавези да достави и друга доку-
мента и обрасце садржане у Конкурсној документацији. 

Понуда мора у целини бити припремљена и поднета у складу са јав-
ним позивом и Конкурсном документацијом за јавну набавку радова на 
санацији мокрих чворова и инсталација водовода и канализације и других 
пратећих радова на објектима Предузећа. Понуђач може да поднесе само 
једну понуду. Понуда са варијантама није дозвољена. Рок важења понуде 
мора бити најмање 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

4. Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом 
критеријума „најнижа понуђена цена” по партији.

5. Заинтересована лица могу да изврше непосредан увид у Конкурсну 
документацију од дана објављивања овог јавног позива у „Службеном 
гласнику РС”, сваког радног дана искључиво у времену од 8,00 до 15,00 
часова, у просторијама Наручиоца – у Београду, Палмотићева 2, IV спрат, 
канцеларија број 127.

Непосредан увид се врши на основу писаног овлашћења заинтересо-
ваног лица/понуђача за лице које остварује непосредан увид. 

6. Преузимање Конкурсне документације заинтересована лица могу 
остварити од дана објављивања овог јавног позива у „Службеном гласнику 
РС”, сваког радног дана искључиво у времену од 8,00 до 15,00 часова, у 
просторијама Наручиоца – у Београду, Палмотићева 2, IV спрат, канцела-
рија број 127. 

Приликом преузимања конкурсне документације заинтересовано 
лице прилаже доказ о извршеној уплати, на име трошкова откупа кон-
крусне документације, у износу од 500,00 динара на текући рачун број  
160-0000000000800-04, позив на број ЈН 30/2011, са назнаком: „Откуп кон-
курсне документације за ЈН радова на санацији мокрих чворова и инста-
лација водовода и канализације и других пратећих радова на објектима ЈП 
ПТТ саобраћаја „Србија”.

Износ уплаћених трошкова се не враћа понуђачу.
Заинтересовано лице може да поднесе писмени захтев за доста-

вљање Конкурсне документације, са доказом о уплати трошкова откупа 
Конкурсне документације, након чега ће му Конкурсна документације 
бити достављена поштом. 

7. Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму 
објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Рачунање рока се 
врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана обја-
вљивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Уколико је последњи 
дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник) рок истиче пр-
вог наредног радног дана.

8. Понуде морају бити достављене у затвореној коверти овереној пе-
чатом, на адресу Наручиоца: ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”, Дирекција за 
логистику, Сектор за изградњу и инвестиционо одржавање ПТТ објеката, 
11000 Београд, Таковска број 2 – писарница, у року од 31 (тридесетједног) 
дана од дана објављивања Jавног позива и то најкасније до 9,30 часова по-
следњег дана истека рока, са назнаком: „Не отварати – понуда за ЈН радова 
на санацији мокрих чворова и инсталација водовода и канализације и дру-
гих пратећих радова на објектима ЈП ПТТ саобраћаја ’СРБИЈА’, обликова-
на по партијама, по јавном позиву број 2011-29269/5”. На полеђини коверте 
обавезно морају бити назначени назив и адреса понуђача. Благовременим 
се сматрају понуде које су до истека рока за подношење понуде приспеле 
Наручиоцу, без обзира на начин на који су послате. Уколико је последњи 
дан истека рока нерадни дан, благовременим понудама сматраће се по-
нуде које су приспеле Наручиоцу до 9,30 часова првог наредног радног 
дана. Неблаговремене понуде неће бити разматране, већ ће по окончању 
поступка отварања понуда неотворене бити враћене понуђачима уз назна-
ку да су неблаговремене.

9. Понуде ће бити отворене јавно последњег дана истека рока за под-
ношење понуда, у 10,00 часова, у просторијама Наручиоца – Сектор за из-
градњу и инвестиционо одржавање ПТТ објеката, Београд, Палмотићева 2, 
I спрат, сала број 53. Представници понуђача, изузев директора предузећа, 
који ће присустовати јавном отварaњу понуда, морају да приложе писано 
овлашћење издато од стране директора предузећа за учешће у поступку от-
варања понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну 
набавку.

10. Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде у ок-
вирном року од 30 дана од дана истека рока за подношење понуда.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са 
Законом.

11. Све додатне информације и обавештења у вези са припремом по-
нуде заинтересована лица могу тражити и добити искључиво писаним пу-
тем, доставом захтева на адресу Наручиоца: ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”, 
Дирекција за логистику, Сектор за изградњу и инвестиционо одржавање 
ПТТ објеката, 11000 Београд, Таковска број 2 – писарница, и телефаксом 
011/3644-600, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, 
сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова, са назнаком: „Питања за коми-
сију за јавну набавку број 30/2011”. 

Особа за контакт која ће пружати додатне информације је Марина 
Пејовић, дипл. правник. 12083

На основу члана 72. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број 116/2008)

ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА”

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда у отвореном поступку 

јавне набавке радова на санацији фасада и зидова 
на објектима Предузећа 

број ЈН: 43/2011

1. Наручилац: Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија”, Београд, 
Таковска број 2, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за 
јавну набавку радова на санацији фасада и зидова на објектима Предузећа.
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2. Предмет јавне набавке обликован је по следећим партијама:
– партија 1. Извођење радова на објектима Предузећа: пошта 

Панчево 10, пошта Панчево 1 и Косовска 47;
– партија 2. Извођење радова на објектима Предузећа: пошта Ужице 

1, пошта Бела Земља и пошта Ресавица.
3. Право учешћа у поступку јавне набавке имају сви заинтересовани 

понуђачи који испуњавају услове предвиђене чланом 44. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08; у даљем тексту: Закон), 
а испуњеност услова доказује се достављањем доказа на начин прописан 
чланом 45. Закона, а у складу са конкурсном документацијом где су услови 
ближе дефинисани. 

Уз понуду и доказе из члана 45. Закона, детаљно наведене у Закону и 
Конкурсној документацији, понуђач је у обавези да достави и друга доку-
мента и обрасце садржане у Конкурсној документацији. 

Понуда мора у целини бити припремљена и поднета у складу са јав-
ним позивом и Конкурсном документацијом за јавну набавку радова на са-
нацији фасада и зидова на објектима Предузећа. Понуђач може да поднесе 
само једну понуду. Понуда са варијантама није дозвољена. Рок важења пону-
де мора бити најмање 90 (деведесет) дана од дана јавног отварања понуда.

4. Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом 
критеријума „најнижа понуђена цена” по партији. 

5. Заинтересована лица могу да изврше непосредан увид у Конкурсну 
документацију од дана објављивања овог јавног позива у „Службеном 
гласнику РС”, сваког радног дана искључиво у времену од 8,00 до 15,00 
часова, у просторијама Наручиоца – у Београду, Палмотићева 2, IV спрат, 
канцеларија број 127.

Непосредан увид се врши на основу писаног овлашћења заинтересо-
ваног лица/понуђача за лице које остварује непосредан увид. 

6. Преузимање Конкурсне документације заинтересована лица могу 
остварити од дана објављивања овог јавног позива у „Службеном гласнику 
РС”, сваког радног дана искључиво у времену од 8,00 до 15,00 часова, у 
просторијама Наручиоца – у Београду, Палмотићева 2, IV спрат, канцела-
рија број 127. 

Приликом преузимања конкурсне документације заинтересовано 
лице прилаже доказ о извршеној уплати, на име трошкова откупа кон-
крусне документације, у износу од 500,00 динара на текући рачун број 
160-0000000000800-04, позив на број: ЈН: 43/2011, са назнаком: „Откуп 
конкурсне документације за ЈН радова на санацији фасада и зидова на 
објектима Предузећа”. 

Износ уплаћених трошкова се не враћа понуђачу.
Заинтересовано лице може да поднесе писмени захтев за доста-

вљање Конкурсне документације, са доказом о уплати трошкова откупа 
Конкурсне документације, након чега ће му Конкурсна документације 
бити достављена поштом. 

7. Рокови у поступку јавне набавке биће рачунати према датуму 
објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Рачунање рока се 
врши тако што се као први дан рока узима први наредни дан од дана обја-
вљивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. Уколико је последњи 
дан рока нерадни дан (субота, недеља и државни празник) рок истиче пр-
вог наредног радног дана.

8. Понуде морају бити достављене у затвореној коверти овереној пе-
чатом, на адресу Наручиоца: ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”, Дирекција за 
логистику, Сектор за изградњу и инвестиционо одржавање ПТТ објеката, 
11000 Београд, Таковска број 2 – писарница, у року од 31 (тридесетједног) 
дана од дана објављивања Jавног позива и то најкасније до 9,30 часова по-
следњег дана истека рока, са назнаком: „Не отварати – понуда за ЈН радова 
на санацији фасада и зидова на објектима предузећа по јавном позиву број 
2011-30059/____”. На полеђини коверте обавезно мора бити назначен на-
зив и адреса понуђача. Благовременим се сматрају понуде које су до истека 
рока за подношење понуде приспеле Наручиоцу, без обзира на начин на 
који су послате. Уколико је последњи дан истека рока нерадни дан, благов-
ременим понудама сматраће се понуде које су приспеле Наручиоцу, до 9,30 
часова првог наредног радног дана. Неблаговремене понуде неће бити раз-
матране, већ ће по окончању поступка отварања понуда неотворене бити 
враћене понуђачима уз назнаку да су неблаговремене.

9. Понуде ће бити отворене јавно последњег дана истека рока за под-
ношење понуда, у 10:00 часова, у просторијама Наручиоца – Сектор за из-
градњу и инвестиционо одржавање ПТТ објеката, Београд, Палмотићева 2, 
I спрат, сала број 53. Представници понуђача, изузев директора предузећа, 
који ће присустовати јавном отварaњу понуда, морају да приложе писано 
овлашћење издато од стране директора предузећа за учешће у поступку от-
варања понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну 
набавку.

10. Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде у ок-
вирном року од 30 дана од дана истека рока за подношење понуда.

О донетој одлуци сви понуђачи ће бити обавештени у складу са 
Законом.

11. Све додатне информације и обавештења у вези са припремом по-
нуде заинтересована лица могу тражити и добити искључиво писаним пу-
тем, доставом захтева на адресу Наручиоца: ЈП ПТТ саобраћаја „Србија”, 

Дирекција за логистику, Сектор за изградњу и инвестиционо одржавање 
ПТТ објеката, 11000 Београд, Таковска број 2 – писарница, и путем те-
лефакса број 011-3644-600, најкасније пет дана пре истека рока за под-
ношење понуда, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова, са назнаком: 
„Питања за комисију за јавну набавку број 43/2011”.

Особа за контакт која ће пружати додатне информације је Небојша 
Бабић, телефон 011/3644-610. 12062

На осно ву чла на 22. и чла на 72. За ко на о јав ним на бав ка ма ( „Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЈП „НА ЦИ О НАЛ НИ ПАРК ТА РА” 
31250 Ба ји на Ба шта, Ми лен ка То па ло ви ћа 3

огла  ша  ва

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње при ја ва ра ди при зна ва ња ква ли фи ка ци је 

у I фа зи ре стик тив ног по ступ ка за ра до вe  
по прав ка шум ских ка ми он ских пу те ва 

– шум ских ко му ни ка ци ја

1. ЈП „На ци о нал ни парк Та ра” Ба ји на Ба шта, Ми лен ка То па ло ви ћа 3, 
по зи ва све за ин те ре со ва не кан ди да те да под не су при ја ве за сти ца ње ква-
ли фи ка ци је у I фа зи ре стик тив ног по ступ ка за на бав ку ра до ва - по прав ка 
шум ских ка ми он ских пу те ва– шум ских ко му ни ка ци ја.

2. Јав ни по зив се рас пи су је са ци љем из бо ра, еви ден ти ра ња и уста-
но вље ња ква ли фи ка ци је по ну ђа ча. На ру чи лац ће у II фа зи ре стик тив ног 
по ступ ка, са ли сте кан ди да та ко ји ма при зна ква ли фи ка ци ју, по зва ти кан-
ди да те да до са та ве сво је по ну де.

3. Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сва за ин те ре со ва на прав на и фи-
зич ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве у скла ду са За ко ном о јав ним на бав ка-
ма, чл. 44. и 45.

4. Уз до ка зе о ис пу ње но сти усло ва из тач ке 3. јав ног по зи ва, под-
но си о ци при ја ва су у оба ве зи да уз при ја ву до ста ве и дру га до ку мен та у 
скла ду са упу стви ма за до ста вља ње до ку мен та ци је, као са став ном де лу 
кон курс не до ку мен та ци је.

5. Не по сред ни увид у кон курс ну до ку мен та ци ју и евен ту ал но пре у-
зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је као и бли же ин фор ма ци је, за ин те ре со-
ва на ли ца мо гу оства ри ти у про сто ри ја ма ЈП „На ци о на ног пар ка Та ра” у 
Ба ји о ној Ба шти, Ми лен ка То па ло ви ћа 3, у ро ку од 5 да на од об ја вљи ва ња 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, сва ког рад ног да на од 8,00 до 14,00 ча со ва. 
Осо ба за ин фор ма ци је и кон такт је Ана Ју хас, дипл. прав ник, тел./факс. 
031-863-644. 

6. За пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је под но си лац при ја ве до-
ста вља до каз о упла ти у из но су од 2.000,00 ди на ра ( осно ви ца 1694,15 + 
по ре ска сто па од 18% - 305,75 ди на ра) не по врат но по јед ном при мер ку 
кон курс не до ку мен та ци је, на ра чун 290-6150-26, свр ха упла те кон курс на 
до ку мен та ци ја за јав ну на бав ку по прав ка шум ских ка ми он ских пу те ва или 
ће уз при ло же ни до каз о упла ти на зах тев по ну ђа ча би ти по сла та по штом.

7. Под но си о ци сво је при ја ве под но се у за тво ре ним ко вер та ма са ви-
дљи вом на зна ком: “ Не отва ра ти – при ја ва за I фа зу ре стик тив ног по ступ ка 
за јав ну на бав ку по прав ка шум ских ка ми он ских пу те ва – шум ске ко му ни-
ка ци је, по штом или лич но на адре су ЈП”На ци о нал ни парк Та ра” Ба ји на 
Ба шта, М. То па ло ви ћа 3. На по ле ђи ни ко вер те на ве сти на зив, адре су и те-
ле фон под но си о ца при ја ве.

8. При ја ве се под но се у ро ку од 25 да на од да на об ја вљи ва ња огла са 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, а бла го вре ме ним ће се сма тра ти све при ја ве 
ко је стиг ну по след њег да на ро ка до 12,00 ча со ва на адре су из тач ке 7. Овог 
јав ног по зи ва, без об зи ра на на чин до ста ве.

9. Јав но отва ра ње бла го вре ме но при мље них по ну да из вр ши ће ко-
ми си ја за јав не на бав ке, по след њег да на ис те ка ро ка за до ста ву по ну да у 
12,15 ча со ва, у про сто ри ја ма ЈП „На ци о нал ног пар ка Та ра” Ба ји на Ба шта, 
М. То па ло ви ћа 3.

10. Све при ја ве ко је стиг ну по сле ро ка пред ви ђе ног за до ста вља-
ње при ја ва, сма тра ће се не бла го вре ме ним и по окон ча њу по ступ ка јав ног 
отва ра ња би ће вра ће не под но си о цу нео тво ре не, са на зна ком да су под не те 
не бла го вре ме но.

11. При зна ва ње ква ли фи ка ци је и из бор кан ди да та из вр ши ће се на 
осно ву уна пред утвр ђе них ква ли фи ка ци о них зах те ва из кон курс не до ку-
мен та ци је и по да та ка ко ји су до ста ви ли под но си о ци при ја ва, а ко ји до-
ка зу ју њи хов прав ни ста тус, по слов ни ка па ци тет, тех нич ку и ка дров ску 
оспо со бље ност, у скла ду са чл. 45. За ко на о јав ним на бав ка ма. О при зна тој 
ква ли фи ка ци ји под но си о ци при ја ва ће би ти пи сме но оба ве ште ни.

12. На ру чи лац ће у при ме ре ном ро ку са ста ви ти ли сту кан ди да та ко-
ји ма се при зна је ква ли фи ка ци ја, нај ду же на две го ди не.

13. Са нај бо љим по ну ђа чи ма ће би ти за кљу чен уго вор о сук це сив-
ним на бав ка ма, а пре ма по тре ба ма и зах те ви ма на ру чи о ца.
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На осно ву чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на бав ка ма 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ДРУ ШТВО СА ОГРА НИ ЧЕ НОМ ОД ГО ВОР НО ШЋУ ЗА УПРА ВЉА ЊЕ 
ТУ РИ СТИЧ КИМ ПРО СТО РОМ „ПАРК ПА ЛИЋ” 

24413 Па лић, Ка њи шки пут 17а

огла  ша  ва

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње пи сме них по ну да у отво ре ном по ступ ку 

за јав ну на бав ку: 
из во ђе ње ра до ва на из град њи тра се ка на ли за ци је 

ју жног де ла бањ ског ком плек са Па лић (број ЈН/Р/7/2011)

1. Дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу за упра вља ње ту ри стич-
ким про сто ром „Парк Па лић” Па лић, Ка њи шки пут 17а, Па лић (у да љем 
тек сту: на ру чи оц) по зи ва све за ин те ре со ва не по ну ђа че да под не су по ну ду 
за јав ну на бав ку Из во ђе ње ра до ва на из град њи тра се ка на ли за ци је ју жног 
де ла бањ ског ком плек са Па лић .

2. Пред мет јав не на бав ке је јав на на бав ка из во ђе ња ра до ва на из град-
њи тра се ка на ли за ци је ју жног де ла бањ ског ком плек са Па лић. Опис пред-
ме та јав не на бав ке је де фи ни сан у кон курс ној до ку мен та ци ји на ру чи о ца. 
По ну ђач мо же под не ти са мо јед ну по ну ду. По ну да са ва ри јан та ма ни је до-
зво ље на. Рок ва же ња по ну де не мо же би ти кра ћи од 60 да на од да на отва-
ра ња по ну да. По ну да се мо ра под не ти за сва ку став ку. 

3. Пра во уче шћа у по ступ ку јав не на бав ке има ју сва за ин те ре со ва на 
ли ца, ко ја ис пу ња ва ју усло ве из чл. 44. и 45. За ко на о јав ним на бав ка ма и 
дру ге усло ве пред ви ђе не у кон курс ној до ку мен та ци ји.

4. Из бор нај по вољ ни је по ну де по ну ђа ча оба ви ће се при ме ном кри-
те ри ју ма еко ном ски нај по вољ ни је по ну де. Пре ци зни опис кри те ри ју ма и 
еле ме на та се на ла зи у кон курс ној до ку мен та ци ји.

5. За ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу из вр ши ти не по сре дан увид у кон-
курс ну до ку мен та ци ју у про сто ри ја ма на ру чи о ца, Ка њи шки пут 17а, Па лић.

6. За ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу пре у зе ти кон курс ну до ку мен та ци-
ју у про сто ри ја ма на ру чи о ца, Ка њи шки пут 17а, Па лић сва ког рад ног да-
на од 8,30 до 14,00 у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва  
у „Слу жбе ном гла сни ку РС”. Пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је се  
мо же из вр ши ти уз при ло же ни до каз о упла ти из но са од 1.000 ди на ра на 
име тро шко ва из ра де кон курс не до ку мен та ци је ко ји се упла ћу је на ра чун 
335-22633-59 са на по ме ном код свр хе до зна ке: „Тро шко ви кон курс не до-
ку мен та ци је”. Из нос упла ће не на кна де за кон курс ну до ку мен та ци ју се не 
вра ћа по ну ђа чи ма.

7. Рок за до ста вља ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, нај ка сни је до 10,30 ча со ва по след њег 
да на ис те ка ро ка, без об зи ра на ко ји на чин су по ну де до ста вље не. По ну де 
се под но се у за тво ре ној ко вер ти, по штан ском по шиљ ком или не по сред но-
лич но, пре да јом у се ди шту на ру чи о ца на ме сту за при јем по ште. По ну де 
се до ста вља ју са на зна ком: „По ну да за јав ну на бав ку ЈН/Р/7/2011 – не отва-
ра ти”. На по ле ђи ни ко вер те на ве сти на зив, адре су и број те ле фо на по ну ђа-
ча. Уз по ну ду, до ка зе из чла на 45. За ко на о јав ним на бав ка ма, по ну ђач до-
ста вља и дру га по треб на до ку мен та и обра сце у скла ду са јав ним по зи вом 
и кон курс ном до ку мен та ци јом.

8. Отва ра ње по ну да ће се оба ви ти на дан ис те ка ро ка за под но ше ње 
по ну да са по чет ком у 12,00 ча со ва у Ве ли кој са ли на ру чи о ца, у се ди шту 
на ру чи о ца, Па лић, Ка њи шки пут 17а. Отва ра њу по ну да, без по себ ног по-
зи ва, мо гу при су ство ва ти овла шће ни пред став ни ци по ну ђа ча ко ји су ду-
жни да сво ја пи сме на овла шће ња пре да ју пред сед ни ку ко ми си је за јав ну 
на бав ку пре отва ра ња по ну да. Не бла го вре ме не, не пот пу не и не за тво ре не 
по ну де не ће би ти раз ма тра не.

10. Сва бли жа оба ве ште ња у ве зи са овим јав ним по зи вом, мо гу се 
до би ти пре ко те ле фо на број: 024/602-780. Ли ца за кон такт: Ла зар Ма ро дић 
(оп шти део кон курс не до ку мен та ци је) и Сло бо дан Ма џа ре вић (тех нич ки 
део ве зан за пред мер ра до ва). 10763

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на 
о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ  
ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ОП ШТИ НЕ ТО ПО ЛА” ЈП 

То по ла, Прин ца То ми сла ва Ка ра ђор ђе ви ћа 2

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку ре ви та ли за ци ја при-
кључ них пу те ва на др жав не пу те ве I и II ре да у оп шти ни То по ла 

(број ЈНВВ 01/2011)

1. Пред мет јав не на бав ке су ра до ви на ре ви та ли за ци ји при кључ них 
пу те ва на др жав не пу те ве I и II ре да у оп шти ни То по ла.

2. „Јав но пред у зе ће – Ди рек ци ја за из град њу оп шти не То по ла” ЈП 
То по ла по зи ва све за ин те ре со ва не по ну ђа че да до ста ве по ну ду под усло ви-
ма из овог јав ног по зи ва и кон курс не до ку мен та ци је.

3. Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сва за ин те ре со ва на прав на и фи-
зич ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма, 
а ис пу ње ност усло ва до ка зу ју са до ку мен ти ма пред ви ђе ним чла ном 45. За-
ко на, ко ја се до ста вља ју уз по ну ду и ко ја су пре ци зи ра на кон курс ном до ку-
мен та ци јом за пред мет ну јав ну на бав ку.

4. За ин те ре со ва на ли ца мо гу из вр ши ти увид и пре у зе ти кон курс ну 
до ку мен та ци ју у про сто ри ја ма „Јав ног пред у зе ћа – Ди рек ци је за из град њу 
оп шти не То по ла” ЈП То по ла, на адре си: Прин ца То ми сла ва Ка ра ђор ђе ви ћа 
2, 34310 То по ла, сва ког рад ног да на од 8,00 до 14,00 ча со ва уз овла шће ње 
и до каз о упла ти 4.000,00 ди на ра на ра чун на ру чи о ца број: 840-292647-37, 
свр ха упла те: от куп кон курс не до ку мен та ци је. Увид и пре у зи ма ње до ку-
мен та ци је мо же се вр ши ти сво вре ме док те че рок за под но ше ње по ну да.

Упла ће на сред ства за пре у зе ту кон курс ну до ку мен та ци ју се не вра-
ћа ју.

5. Рок за под но ше ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, до 10,00 ча со ва по след њег да на ро ка. 
Уко ли ко рок ис ти че на дан ко ји је не рад ни или на дан ко ји је др жав ни пра-
зник, као по след њи дан ро ка сма тра ће се пр ви сле де ћи рад ни дан до 10,00 
ча со ва.

6. По ну де се до ста вља ју у за тво ре ној ко вер ти по штом или лич но на 
адре су пред у зе ћа, са на зна ком „Не отва рај – по ну да за јав ну на бав ку број 
ЈНВВ 01/2011 – Ре ви та ли за ци ја при кључ них пу те ва на др жав не пу те ве I 
и II ре да у оп шти ни То по ла” на по ле ђи ни ко вер те на ве сти на зив и адре су 
по ну ђа ча. 

7. По ну да са ва ри јан та ма ни је до зво ље на.
8. Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће се по след њег да на ис те ка ро ка за 

при јем по ну да, у 10,30 ча со ва, на адре си на ру чи о ца ра до ва из тач ке 4. овог 
по зи ва. 

Пра во уче шћа на отва ра њу по ну да има ју овла шће ни пред став ни ци 
по ну ђа ча, што ће до ка за ти пре да јом пот пи са ног и ове ре ног пу но моћ ја, ис-
кљу чи во у ори ги на лу. Фак со ви и фо то ко пи је се не ће ува жи ти. 

9. Из бор нај по вољ ни јег по ну ђа ча из вр ши ће се на осно ву кри те ри ју-
ма за из бор еко ном ски нај по вољ ни је по ну де чи ји су еле мен ти са др жа ни у 
кон курс ној до ку мен та ци ји.

10. Од лу ка о из бо ру нај по вољ ни је по ну де би ће до не та нај ка сни је у 
ро ку од осам да на од да на отва ра ња по ну да.

11. По окон ча њу уго во ра за ову јав ну на бав ку, а у слу ча ју на стан-
ка но вих, слич них ра до ва, ко ји пред ста вља ју по на вља ње и укла па ју се у 
основ ни про је кат по овом јав ном по зи ву, на ру чи лац за др жа ва пра во да до-
де ли уго вор о јав ној на бав ци пр во бит ном из во ђа чу ра до ва у пре го ва рач ком 
по ступ ку без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва, а све у скла ду са чла ном 24. став 
1. тач ка 8. За ко на о јав ним на бав ка ма.

12. На ру чи лац за др жа ва пра во да по ни шти јав ни оглас и од у ста не од 
до де ле уго во ра за пред мет ну јав не на бав ке, уко ли ко се из ме не окол но сти 
под ко ји ма је по кре нут по сту пак јав не на бав ке, у слу ча ју при је ма не ис-
прав них, нео д го ва ра ју ћих и не при хва тљи вих по ну да или од у ста не из би ло 
ког дру гог раз ло га.

13. Сва до дат на об ја шње ња у ве зи са јав ном на бав ком ко ја је пред мет 
овог јав ног по зи ва мо гу се до би ти на те ле фон: 034/811-587. Осо ба за кон-
такт: Ви о ле та Па вло вић.
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ЈП ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ  
Ја го ди на,  Бра ће Ди рак 46 

у име и за ра чун  
МИ НИ СТАР СТВА ЗА ИН ФРА СТРУК ТУ РУ

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ  
отво ре ни по сту пак 

Пред мет јав не на бав ке ра до ви на оја ча њу ко ло во зне кон струк ци је, 
ре ха би ли та ци је, по ја ча ном одр жа ва њу и ре кон струк ци ји ули ца у Ја го ди ни, 
са тро то а ри ма и ло кал ним пу те ви ма

Опис пред ме та: 
А. ули це са тро то а ри ма:
1. Ул. Бра ће Ди рак 
2. Ул. Ми ла на Ра ки ћа 
3. Ул. Ву ко вар ска, 
4. Ул. Кне за Ми ло ша 
5. Ул. Те сли на, са тро то а ром 
6. Ул. Син ђе ли ће ва-Су тје ска-Ву ка Ка ра џи ћа са тро то а ром 
7. Ул. Кне за Ла за ра, са тро то а ром 
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8. Ул. Бран ка Ра ди че ви ћа, са тро то а ром 
9. Ул. Кра ља Пе тра I, са тро то а ром 
10. Ул. На род ног фрон та, са тро то а ром 
11. Ул. Ко за рач ка, са тро то а ром 
12. Ул. Ра до ји це Со лун ца, са тро то а ром. 
Б. ло кал ни пу те ви:
1. Ма јур 
2. Тр на ва 
3. Бу нар 
- Шан та ро вац . 
Пра во уче шћа има ју сва за ин те ре со ва на ли ца, ко ја ис пу ња ва ју оба-

ве зне усло ве за уче шће у по ступ ку јав не на бав ке, у скла ду са чла ном 44. 
За ко на о јав ним на бав ка ма. Ис пу ње ност усло ва из чла на 44. За ко на о јав-
ним на бав ка ма по ну ђач до ка зу је до ку мен ти ма из чла на 45. За ко на о јав ним 
на бав ка ма, ко ји мо гу би ти у нео ве ре ним фо то ко пи ја ма, а у све му у скла ду 
са кон курс ном до ку мен та ци јом. Иза бра ни по ну ђач ће у ро ку ко ји од ре ди 
на ру чи лац, а не ду же од три да на од да на при је ма пи сме ног по зи ва на ру-
чи о ца до ста ви ти ори ги нал или ове ре ну ко пи ју до ка за о ис пу ње но сти усло-
ва из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма По ну ду мо же под не ти по ну ђач 
ко ји на сту па са мо стал но, по ну ђач ко ји на сту па са по ди зво ђа чи ма и гру па 
по ну ђа ча ко ја под но си за јед нич ку по ну ду. По ну ђач је ду жан да за по ди-
зво ђа че до ста ви до ка зе о ис пу ње но сти усло ва из чла на 44. став 2. тачка 
1) до 5) За ко на о јав ним на бав ка ма на на чин од ре ђен чла ном 45. За ко на 
о јав ним на бав ка ма. По ну ђач је ду жан да за по ди зво ђа че до ста ви до ка зе 
о ис пу ње но сти оста лих усло ва из чла на 44. овог за ко на на на чин од ре ђен 
кон курс ном до ку мен та ци јом. Сва ки по ну ђач из гру пе по ну ђа ча мо ра да ис-
пу ни усло ве из чла на 44. став 2. тач. 1) до 5) За ко на о јав ним на бав ка ма, 
што до ка зу је до ста вља њем до ка за из чла на 45. овог за ко на, а оста ле усло ве 
из чла на 44. овог за ко на ис пу ња ва ју за јед но. По ну ђач ко ји је са мо стал но 
под нео по ну ду не мо же исто вре ме но да уче ству је у за јед нич кој по ну ди или 
као по ди зво ђач. Уче шће у ви ше од јед не по ну де у ко ји ма је по ну ђач укљу-
чен, ре зул ти ра ће од би ја њем тих по ну де, као не ис прав них. По ну да са ва ри-
јан та ма ни је до зво ље на.

Кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да је еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да, 
а еле мен ти кри те ри ју ма за вред но ва ње по ну да су бли же опи са ни у кон-
курс ној до ку мен та ци ји.

Увид у кон курс ну до ку мен та ци ју и рок за пре у зи ма ње кон курс не 
до ку мен та ци је је до ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да. За ин те ре со ва ни 
по ну ђа чи мо гу вр ши ти увид и пре у зе ти кон курс ну до ку мен та ци ју у про-
сто ри ја ма ЈП Ди рек ци ја за из град њу Ја го ди на ,улица Бра ће Ди рак број 46 
сва ког рад ног да на од 8 до 14 ча со ва. За пре у зи ма ње и до ста вља ње кон-
курс не до ку мен та ци је упла ћу је се из нос од 3.000,00 ди на ра на име тро-
шко ва умно жа ва ња и до ста вља ња кон курс не до ку мен та ци је на те ку ћи 
ра чун ЈП Ди рек ци ја за из град њу Ја го ди на, бр. 840-140647-40, код Упра ве 
за тре зор, Ја го ди на, са на зна ком от куп кон курс не до ку мен та ци је за јав ну 
на бав ку: „ра до ви на оја ча њу ко ло во зне кон струк ци је, ре ха би ли та ци је, по-
ја ча ном одр жа ва њу и ре кон струк ци ји ули ца у Ја го ди ни, са тро то а ри ма и 
ло кал ним пу те ви ма”. Упла ће на сред ства се не вра ћа ју. По сле на ве де ног 
ро ка кон курс на до ку мен та ци је се не мо же пре у зе ти. По ну де се мо гу до ста-
вља ти лич но сва ког рад ног да на од 8-14 ча со ва или пу тем по ште, на адре су 
ЈП Ди рек ци ја за из град њу Ја го ди на улица , Бра ће Ди рак број 46 и мо ра ју 
се на ла зи ти у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком – По ну да за јав ну на бав ку 
број 1/11: ра до ви на оја ча њу ко ло во зне кон струк ци је, ре ха би ли та ци је, по-
ја ча ном одр жа ва њу и ре кон струк ци ји ули ца у Ја го ди ни, са тро то а ри ма и 
ло кал ним пу те ви ма „не отва ра ти” и са по зи вом на бр. 404-1/1/2011-06. По-
ну ђач је ду жан да на по ле ђи ни ко вер те на зна чи на зив, адре су, те ле фон и 
кон такт осо бу.

Крај њи рок за до ста вља ње по ну да је 22 дан од да на об ја вљи ва ња јав-
ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, и то до 12 ча со ва. По ну де ко је 
стиг ну по сле на ве де ног ро ка сма тра ће се не бла го вре ме ним. Не бла го вре ме-
не по ну де се не ће отва ра ти и по окон ча њу по ступ ка отва ра ња би ће вра ће не 
по ну ђа чу уз по врат ни цу, са на зна ком да је иста под не та не бла го вре ме но

Јав но отва ра ње по ну да ће се оба ви ти 22 да на од да на об ја вљи ва ња 
јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, и то у 12,30 ча со ва у про сто-
ри ја ма ЈП Ди рек ци ја за из град њу Ја го ди на на адре си улица Бра ће Ди рак 
број 46, уз при су ство овла шће них пред став ни ка по ну ђа ча. Пред став ни ци 
по ну ђа ча су ду жни да до ста ве овла шће ња за за сту па ње. Овла шће ње мо ра 
да бу де за ве де но код по ну ђа ча, ове ре но пе ча том и пот пи са но од стра не од-
го вор ног ли ца по ну ђа ча. Уко ли ко дан за до ста вља ње и јав но отва ра ње по-
ну да пад не на не ра дан дан, као по след њи дан за до ста вља ње по ну де сма-
тра се пр ви на ред ни рад ни дан до 12 ча со ва, ка да ће се из вр ши ти и јав но 
отва ра ње по ну да у 12,30 ча со ва.

Оквир ни рок у ко ме ће На ру чи лац до не ти од лу ку о из бо ру нај по вољ-
ни је по ну де је пет да на од да на отва ра ња по ну да.

За ин те ре со ва но ли це мо же, у пи са ном об ли ку, тра жи ти од на ру чи о ца 
до дат не ин фор ма ци је или по ја шње ња у ве зи са при пре ма њем по ну де, нај-
ка сни је пет да на пре ис те ка ро ка за под но ше ње по ну де. Осо ба за кон такт 
је Пе тар Јан ко вић дипл. са о бра ћај ни.инж., тел. 035/251-582 ло кал 125, у 
пе ри о ду од 8 до 14 ча со ва. 
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На осно ву чл. 69. и 72. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 116/08), у отво ре ном по ступ ку јав не на бав ке ра до ва

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ  
ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА РАЗ ВОЈ И ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА ВРА ЊА 

17500 Вра ње, Иве Ло ле Ри ба ра 1

огла  ша  ва

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку јав не на бав ке  

ре дов но одр жа ва ње оп штин ских пу те ва – са на ци ја удар них ру па 
 број 26/11

1. ЈП „Ди рек ци ја за раз вој и из град њу гра да Вра ња” Иве Ло ле Ри ба-
ра 1, спро во ди по сту пак јав не на бав ке број 26/11 у отво ре ном по ступ ку и 
по зи ва све за ин те ре со ва не по ну ђа че да под не су по ну де под усло ви ма из 
овог јав ног по зи ва и кон курс не до ку мен та ци је.

2. Пред мет јав не на бав ке је на бав ка ра до ва – ре дов но одр жа ва ње оп-
штин ских пу те ва – са на ци ја удар них ру па, број 26/11, по пар ти ја ма:

– пар ти ја 1: пут ни пра вац Ми ла но во–Бу штре ње пре ма пред ме ру ко ји 
се на ла зи у при ло гу кон курс не до ку мен та ци је,

– пар ти ја 2: пут ни пра вац Зла то коп–Ти бу жде; Вра ње–Д. Тре бе ши-
ње–Леп чин це; Вра ње –Дуб ни ца–Ка тун, пре ма пред ме ру ко ји се на ла зи у 
при ло гу кон курс не до ку мен та ци је,

– пар ти ја 3: пут ни пра вац Вра ње–Те со ви ште; оп штин ски пу те ви у 
МЗ Вла се и МЗ Го ле мо Се ло, пре ма пред ме ру ко ји се на ла зи у при ло гу 
кон курс не до ку мен та ци је.

3. Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сви ре ги стро ва ни по ну ђа чи за 
пред мет ну де лат ност, ко ји ис пу ња ва ју оба ве зне усло ве из чла на 44. За ко на 
о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08). До ка зе о ис пу-
ње но сти усло ва, по ну ђа чи су оба ве зни да до ста ве сход но чла ну 45. За ко на 
о јав ним на бав ка ма.

4. Ис пу ње ност усло ва по ну ђач до ка зу је до ста вља њем до ку ме на-
та на ве де них у кон курс ној до ку мен та ци ји (мо гу би ти нео ве ре не ко пи је). 
По ну ђач чи ја по ну да бу де оце ње на као нај по вољ ни ја, ду жан је да у ро ку 
од три да на до ста ви ори ги нал или ове ре ну ко пи ју до ка за о ис пу ње но сти 
усло ва из чла на 44. За ко на о јав ним на бав ка ма.

5. Кон курс ну до ку мен та ци ју мо же пре у зе ти овла шће но ли це са пи-
са ним овла шће њем уз до каз о упла ти из но са од 10.000,00 ди на ра на име 
тро шко ва умно жа ва ња и до ста ве кон курс не до ку мен та ци је сва ког рад ног 
да на од 8,00 до 14,00 ча со ва на адре си ЈП „Ди рек ци ја за раз вој и из град њу 
гра да Вра ња” у Вра њу, Иве Ло ле Ри ба ра 1. 

Зах тев за пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је под но си се у ро ку од 
15 да на од об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку РС”.

Упла ту из вр ши ти на ра чун број 840-742253843-87 по мо де лу 97 са 
по зи вом на број 114+ваш ПИБ, и са на зна ком: „По ну да за на бав ку ра до-
ва – ре дов но одр жа ва ње оп штин ских пу те ва – са на ци ја удар них ру па, број 
26/11, по пар ти ја ма”. Упла ће на сред ства су не по врат на.

6. Кри те ри јум за оце њи ва ње је еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да:
– це на 80 пон де ра 
– рок за вр шет ка ра до ва 20 пон де ра 
Укуп но: 100 пон де ра
7. Рок за до ста вља ње по ну да је 22 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног 

по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” до 12,00 ча со ва по след њег да на ро ка, а 
уко ли ко је по след њи дан ро ка не рад ни дан, бла го вре ме ним по ну да ма сма-
тра ће се по ну де ко је су при спе ле до 11,00 ча со ва пр вог на ред ног рад ног 
да на.. По ну де са ва ри јан та ма ни су до зво ље не. Рок ва же ња по ну да је 60 да-
на од да на отва ра ња по ну да.

Це не из по ну да су фик сне, ко нач не и из ра же не у ди на ри ма.
8. По ну ду до ста ви ти лич но или по штом у за тво ре ној ко вер ти ове-

ре ној пе ча том са на зна ком: „Не отва ра ти – по ну да за ре дов но одр жа ва ње 
оп штин ских пу те ва – са на ци ја удар них ру па, по пар ти ја ма, број 26/11”, 
на адре су: ЈП „Ди рек ци ја за раз вој и из град њу гра да Вра ња”, Иве Ло ле 
Ри ба ра 1, Вра ње. По ну да за сва ку пар ти ју мо ра би ти по себ но да та у по-
себ ној ко вер ти са на зна ком на ко ју се пар ти ју од но си, а све мо ра ју би ти 
при ло же не у је дин стве ној ко вер ти са на зна ком: „Не отва ра ти – по ну да за 
ре дов но одр жа ва ње оп штин ских пу те ва – са на ци ја удар них ру па, по пар-
ти ја ма, број 26/11”. На по ле ђи ни ко вер те на пи са ти: на зив по ну ђа ча, адре су 
и те ле фон.

9. Не бла го вре ме не, не за тво ре не и не пот пу не по ну де не ће би ти раз-
ма тра не. Уго во ри са иза бра ним по ну ђа чи ма за кљу чи ће се за пе ри од од 12 
ме се ци.

10. Јав но отва ра ње по ну да оба ви ће ко ми си ја за ЈНВВ у про сто ри ја ма 
ЈП „Ди рек ци ја за раз вој и из град њу гра да Вра ња”, уз при су ство овла шће-
них ли ца по ну ђа ча, пр вог на ред ног рад ног да на од да на ис те ка ро ка за при-
јем по ну да са по чет ком у 12,00 ча со ва.

11. На ру чи лац за др жа ва пра во да по ни шти оглас уко ли ко се из ме не 
окол но сти под ко ји ма је по кре нут по сту пак јав не на бав ке и до не се од лу ку 
о из бо ру нај по вољ ни јег по ну ђа ча.

12. Осо ба за кон такт за пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је и дру-
ге бли же ин фор ма ци је као и до дат на об ја шње ња је До бри во је Илић дипл. 
инж., те ле фон 017/422-600. 10759
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. став 1. тач ка 1. За ко на 

о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08) и Од лу ке о по-
кре та њу по ступ ка јав не на бав ке ра до ва на ре кон струк ци ји ло кал ног пу та 
Л-22 за се ло Ко пај ко ша ра, број 133/11 од 31.марта 2011. го ди не 

ЈП ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ СВР ЉИГ 
18360 Свр љиг, Ра де то ва 29

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку за јав ну на бав ку ра до ва 

на ре кон струк ци ји ло кал ног пу та Л-22 за се ло Ко пај ко ша ра

Пред мет јав не на бав ке је јав на на бав ка ра до ва на ре кон струк ци ји ло-
кал ног пу та Л-22 за се ло Ко пај ко ша ра.

Пра во уче шћа има ју сва фи зич ка и прав на ли ца ко ја ис пу ња ва ју 
усло ве за уче шће у по ступ ку јав не на бав ке из чла на 44. За ко на о јав ним 
на бав ка ма и кон курс не до ку мен та ци је. Ис пу ње ност на ве де них усло ва по-
ну ђач до ка зу је до ста вља њем до ка за на ве де них у чла ну 45. за ко на. Усло ви 
ко је сва ки по ну ђач тре ба да ис пу ни као и на чин на ко ји се до ка зу је ис пу-
ње ност усло ва бли же су од ре ђе ни кон курс ном до ку мен та ци јом.

Увид у кон курс ну до ку мен та ци ју и рок за пре у зи ма ње кон курс не до-
ку мен та ци је је 25 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном 
гла сни ку РС”. 

За ин те ре со ва ни по ну ђа чи кон курс ну до ку мен та ци ју мо гу пре у зе ти 
не по сред но у про сто ри ја ма На ру чи о ца – ЈП Ди рек ци ја за из град њу Свр-
љиг, ул. Ра де то ва бр. 29, Свр љиг, уз под но ше ње овла шће ња за пре у зи ма-
ње кон курс не до ку мен та ци је и до ка за о упла ти из но са од 2.000,00 ди на ра, 
на име на кна де за умно жа ва ње и до ста вља ње кон курс не до ку мен та ци је. 
На кна да се упла ћу је на уплат ни ра чун број 840-574641-89, са по зи вом на 
број одо бре ња 95-098, мо дел 97, са свр хом упла те:„От куп кон курс не до ку-
мен та ци је за ЈН бр. 2”. Упла ће на сред ства за кон курс ну до ку мен та ци ју се 
не вра ћа ју. По ну ђа чи ма ко ји упу те зах тев за до ста вља ње кон курс не до ку-
мен та ци је нај ка сни је 23 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу-
жбе ном гла сни ку РС” уз до каз о упла ти на кна де за из ра ду кон курс не до-
ку мен та ци је, кон курс на до ку мен та ци ја ће би ти до ста вље на пре по ру че ном 
по штом у ро ку од два да на, од да на при је ма пи са ног зах те ва.

По ну да се при пре ма и под но си у скла ду са кон курс ном до ку мен та-
ци јом и јав ним по зи вом.

За ин те ре со ва ни по ну ђа чи се мо гу уве ри ти у све усло ве град ње, тех-
нич ку до ку мен та ци ју и сте ћи ком пле тан увид ра ди да ва ња аде кват не по ну-
де 20-ог да на од да на об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку 
РС” у 10 ча со ва на ло ка ци ји на ко јој ће се ра до ви од ви ја ти.

По ну да се мо же до ста вља ти лич но пре ко пи сар ни це на ру чи о ца или 
пу тем по ште, на адре су: ЈП Ди рек ци ја за из град њу Свр љиг, ул. Ра де то ва 
бр. 29, 18360 Свр љиг, сва ког рад ног да на од 7 до 14 ча со ва и мо ра се на-
ла зи ти у за тво ре ној ко вер ти - омо ту са на зна ком: „не отва ра ти - по ну да за 
јав ну на бав ку ра до ва на ре кон струк ци ји ло кал ног пу та Л-22 за се ло Ко пај-
ко ша ра, ЈН бр. 2 за 2011. По ну ђач је ду жан да на по ле ђи ни ко вер та на зна чи 
на зив, адре су, те ле фон и осо бу за кон такт.

Крај њи рок за до ста вља ње по ну де је 30 дана од да на об ја вљи ва ња 
јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС” не ра чу на ју ћи дан ка да је по зив 
об ја вљен, до 12 ча со ва, без об зи ра на на чин до ста вља ња. Ако дан ис те ка 
ро ка па да на не рад ни дан, рок ис ти че пр вог на ред ног рад ног да на до 12 
ча со ва. По ну де ко је стиг ну по сле на ве де ног ро ка сма тра ће се не бла го вре-
ме ним. Не бла го вре ме не по ну де се не ће отва ра ти и по окон ча њу по ступ ка 
отва ра ња би ће вра ће не по ну ђа чу уз по врат ни цу са на зна ком да је иста не-
бла го вре ме на. По ну да мо ра би ти ја сна, не дво сми сле на и са ва жно шћу нај-
ма ње 60 да на, од да на отва ра ња по ну да.

По ну да са ва ри јан та ма ни је до зво ље на.
Јав но отва ра ње по ну да ће се оба ви ти на дан ис те ка ро ка у 13 ча со ва 

у про сто ри ја ма на ру чи о ца- ЈП Ди рек ци ја за из град њу Свр љиг, ул. Ра де то-
ва бр. 29, 18360 Свр љиг, уз при су ство овла шће них пред став ни ка по ну ђа-
ча, ко ји су ду жни да до ста ве овла шће ње за уче ство ва ње у по ступ ку јав ног 
отва ра ња. Овла шће ње мо ра да бу де за ве де но код по ну ђа ча, ове ре но пе ча-
том и пот пи са но од стра не од го вор ног ли ца по ну ђа ча.

Оквир ни рок у ко ме ће на ру чи лац до не ти од лу ку о из бо ру нај по вољ-
ни је по ну де је 10 да на од да на отва ра ња по ну де. На ве де ну од лу ку на ру-
чи лац ће до ста ви ти свим по ну ђа чи ма у ро ку од три да на од да на ње ног 
до но ше ња. 

На ру чи лац ће иза бра ти нај по вољ ни ју по ну ду при ме ном кри те ри ју ма 
„еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да” са еле мен ти ма:

1. по ну ђе на це на   40 пон де ра 
2. усло ви пла ћа ња  40 пон де ра
3. ре фе рен це  10 пон де ра
4. рок за вр шет ка ра до ва  5 пон де ра
5. са мо стал но на сту па ње  5 пон де ра
У слу ча ју ка да по сто је две или ви ше по ну да са јед на ким бро јем пон-

де ра, еле мент кри те ри ју ма на осно ву ко га ће на ру чи лац из вр ши ти из бор 
нај по вољ ни је по ну де је ни жа по ну ђе на це на.

Уго вор о до де ли јав не на бав ке би ће за кљу чен у ро ку од седам да на 
од ка да се стек ну за кон ски усло ви.

На ру чи лац ће об у ста ви ти по сту пак уко ли ко не бу ду ис пу ње ни усло-
ви за из бор нај по вољ ни је по ну де сход но од ред ба ма чла на 78. За ко на о јав-
ним на бав ка ма, без на кна де тро шко ва по ну ђа чи ма, у би ло ко јој фа зи по-
ступ ка.

За ин те ре со ва но ли це мо же, у пи са ном об ли ку, тра жи ти до дат не ин-
фор ма ци је или по ја шње ња у ве зи са при пре ма њем по ну де, нај ка сни је 5 пет 
да на пре ис те ка ро ка за под но ше ње по ну де, на адре су на ру чи о ца. На ру чи-
лац ће нај ка сни је два да на пре ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да, пи сме но 
од го во ри ти свим по тен ци јал ним по ну ђа чи ма ко ји су пре у зе ли кон курс ну 
до ку мен та ци ју. Тра же ње до дат них ин фор ма ци ја или по ја шње ња у ве зи са 
при пре ма њем по ну де те ле фо ном ни су до зво ље ни.

Осо ба за кон такт: Иван Бо жи но вић, тел. 018/821-104, сва ког рад ног 
да на у вре ме ну од 10 до 14 ча со ва.

На ру чи лац здр жа ва пра во да у слу ча ју но вих ра до ва, а сход но чла-
ну 24. став 1 тач ка 8. За ко на о јав ним на бав ка ма, до де ли уго вор о јав ној 
на бав ци ра до ва у пре го ва рач ком по ступ ку без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва, 
по ну ђа чу ко ји бу де иза бран.
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На осно ву чла на 85. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на бав ка ма 

ПД „ЕЛЕК ТРО СР БИ ЈА” ДОО 
ОГРА НАК „ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА ЧА ЧАК” 

32000 Ча чак, Кре нов про лаз б.б.

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за под но ше ње при ја ва ра ди при зна ва ња ква ли фи ка ци је  

у I фа зи ре стрик тив ног по ступ ка (ква ли фи ка ци о ном по ступ ку), 
за јав ну на бав ку за из во ђе ње ра до ва – гра ђе вин ско за нат ски ра до ви 

на елек тро е нер гет ским и по слов ним објек ти ма Огран ка Ча чак 
број ЈН 1872/2010

Ква ли фи ка ци ја се при зна је за пе ри од од че ти ри го ди не, ра чу на ју ћи 
од да на са ста вља ња ли сте кан ди да та. 

Кон курс на до ку мен та ци ја се мо же пре у зе ти у „Елек тро ди стри бу ци ји 
Ча чак”, Кре нов про лаз б.б. Ча чак, сва ког рад ног да на од 7,00 до 15,00 ча со-
ва или се мо же до ста ви ти по штом на адре су под но си о ца при ја ве.

За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца, сво је при ја ве, за јед ну или 
ви ше пар ти ја, мо гу до ста ви ти лич но или пре по ру че ном по шиљ ком у за-
тво ре ној ко вер ти на адре су: „Елек тро ди стри бу ци ја Ча чак”, Кре нов про-
лаз б.б., 32000 Ча чак, са на зна ком: „Не отва ра ти – при ја ва за при зна ва ње 
ква ли фи ка ци је у пр вој фа зи ре стрик тив ног по ступ ка за јав ну на бав ку број 
1872 /2010”. На по ле ђи ни ко вер та мо ра би ти пун на зив и адре са под но си о-
ца при ја ве, као и те ле фон и име ли ца за кон такт. 

При ја ве мо ра ју сти ћи на на ве де ну адре су у ро ку од 25 да на од да на 
об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, за кључ но са до 10,00 ча со ва. 
Уко ли ко по след њи дан за под но ше ње при ја ва па да у не рад ни дан, сма тра-
ће се бла го вре ме ном при ја ва при мље на код на ру чи о ца пр вог на ред ног рад-
ног да на до 10,00 ча со ва.

Не бла го вре ме не при ја ве се не ће раз ма тра ти, већ ће нео тво ре не би ти 
вра ће не под но си о цу са на зна ком да су под не те не бла го вре ме но. При ја ве 
ко је ни су у скла ду са кон курс ном до ку мен та ци јом, сма тра ће се не ис прав-
ним.

Отва ра ње бла го вре ме но при сти глих при ја ва, оба ви ће се по след њег 
да на ро ка за до ста вља ње истих у 11,00 ча со ва, на адре си на ру чи о ца. 

Пред став ник под но си о ца при ја ве, мо же при су ство ва ти јав ном отва-
ра њу при ја ва, под усло вом да пре по чет ка отва ра ња пре да ко ми си ји за 
јав не на бав ке пи сме но овла шће ње за уче шће у по ступ ку отва ра ња. Без 
овла шће ња, пред став ник под но си о ца при ја ве мо же са мо при су ство ва ти 
отва ра њу при ја ва без пра ва ста вља ња при мед би на ток отва ра ња и без пот-
пи си ва ња за пи сни ка.

Овла шће ње мо ра да са др жи: име и пре зи ме овла шће ног пред став ни-
ка, број лич не кар те, пот пис и пе чат овла шће ног ли ца (и у слу ча ју ка да је 
овла шће ни пред став ник вла сник фир ме).

На ру чи лац ће на осно ву ис пу ње но сти усло ва из чла на 44. За ко на и 
из кон курс не до ку мен та ци је, до не ти од лу ку о при зна ва њу ква ли фи ка ци је 
у ро ку од 30 да на од отва ра ња при ја ва.

Под но си лац при ја ве ће за тро шко ве умно жа ва ња и до ста вља ње кон-
курс не до ку мен та ци је упла ти ти из нос од 590,00 ди на ра на те ку ћи ра чун 
на ру чи о ца 155-2519-19 са на зна ком: „За кон курс ну до ку мен та ци ју ЈН 
1872/2010”.

До каз о упла ти и основ не по дат ке фир ме по сла ти на факс 032/342-192
Осо бе за кон такт: Са ња Да мља но вић 065/8333-950 и Ни ко ла Илић 

064/8333-903.
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На основу члaна 72. стaв 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС”, број 116/08) 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ЂЕРДАП ДОО 

Кладово, Трг краља Петра 1

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за избор најповољније понуде у поступку јавне набавке велике 

вредности, у отвореном поступку, за набавку радова 
одржавање доводно-одводних органа на систему Власинских ХЕ 

број јавне набавке В-50/11

1. Привредно друштво Хидроелектране Ђердап д.о.о. Кладово, Трг 
краља Петра 1, позива сва заинтересована домаћа и страна правна и фи-
зичка лица да доставе своју понуду за јавну набавку радова: Одржавање 
доводно-одводних органа на систему ‚‘Власинских ХЕ‘‘, редни број набав-
ке В-50/11, у отвореном поступку.

2. Право на учешће имају сва заинтересована домаћа и страна правна 
и физичка лица која испуњавају услове из члана 44. Закона о јавним на-
бавкама („Службени гласник РС” број 116/08) и услове из конкурсне доку-
ментације. Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе о испуњености 
услова у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама и доказе које је 
наручилац предвидео конкурсном документацијом.

3. Увид и преузимање конкурсне документације може се извршити 
сваког радног дана од 7 до 15 часова до истека рока за подношење понуда 
на следећој адреси: ХЕ Ђердап д.о.о. Кладово, Власинске ХЕ Сурдулица, 
Кеј Раде Цветковић, број 15, Сурдулица, код пословног секретара. 

Конкурсна документација се у писаном облику преузима лично или 
препорученом поштом или у електронском облику преко електронске ад-
ресе, све у складу са писаним захтевом заинтересованог понуђача у року 
од два дана од дана пријема захтева. Уз захтев за достављање конкурсне 
документације заинтересовани понуђач је у обавези да достави податке 
о понуђачу (назив, поштанска и електронска адреса, матични број, ПИБ, 
телефон за контакт, факс), податке и овлашћење за лице које преузима кон-
курсну документацију и доказ о уплаћеним трошковима за конкурсну до-
кументацију у износу од 885,00 динара, у који је садржан и ПДВ, на рачун 
Наручиоца број 205-19592-94.

4. Заинтересовани понуђачи могу да доставе понуде, сачињене у 
складу са конкурсном документацијом најкасније до 11 часова, тридесетог 
дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. 

Ако рок за подношење понуда истиче у дане викенда и државних 
празника, рок за подношење и отварање понуда се помера за први наредни 
радни дан. 

Понуда се доставља препорученом пошиљком или лично, са назна-
ком не отварати – понуда за јавну набавку радова одржавање доводно-од-
водних органа на систему Власинских ХЕ – В-50/11, на адресу: ХЕ Ђердап 
д.о.о. Кладово, Власинске ХЕ Сурдулица, Кеј Раде Цветковић број 15, а на 
полеђини назив понуђача и адреса. 

Рок важности понуде је 60 дана од датума отварања понуда.
Понуђач понуду подноси у запечаћеној коверти тако да се при отва-

рању може проверити да ли је отворена коверта онаква каква је предата.
Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани 

траком у целини запечаћени, тако да са не могу накнодно убацивати, од-
страњивати или мењати појединачи листови, односно прилози, а да се ви-
дно не оштете листови или печат. 

5. Благовремено достављене понуде биће јавно отваране комиси-
јски у 11,30 часова, тридесетог дана од дана објављивања јавног позива 
у „Службеном гласнику РС”, у просторијама, ХЕ Ђердап д.о.о. Кладово, 
Власинске ХЕ Сурдулица, Кеј Раде Цветковић број15. 

Ако рок за отварање понуда истиче у дане викенда и државних праз-
ника, рок за подношење и отварање понуда се помера за први наредни рад-
ни дан. 

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници по-
нуђача који су дужни да своје својство предтавника понуђача докажу, пре-
дајом овлашћења комисији за јавну набавку. 

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана 
од отварања понуда.

6. Критеријум за избор најпољније понуде је најниже понуђена цена.
7. Неблаговремене понуде се неће отварати већ ће се неотворене вра-

тити понуђачу, а неисправне и неодговарајуће понуде ће бити одбијене. 
Наручилац задржава право да одбије и неприхватљиве понуде.

Неприхватају се понуде са варијантама.
8. Особа за контакт је Тихомир Цветковић, дипл.инж. 
Контакт телефон је 017/815-128 или 064/836 23 36.
 E-2747

На основу члaна 72. стaв 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, број 116/08) 

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ЂЕРДАП ДОО 

Кладово, Трг краља Петра 1

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за избор најповољније понуде у поступку јавне набавке велике 

вредности, у отвореном поступку, за набавку радова  
одржавање грађевинских објеката на систему Власинских ХЕ 

број јавне набавке В-51/11

1. Привредно друштво Хидроелектране Ђердап д.о.о. Кладово, Трг 
Краља Петра 1, позива сва заинтересована домаћа и страна правна и фи-
зичка лица да доставе своју понуду за јавну набавку радова одржавање 
грађевинских објеката на систему Власинских ХЕ, редни број набавке 
В-51/11, у отвореном поступку.

2. Право на учешће имају сва заинтересована домаћа и страна правна 
и физичка лица која испуњавају услове из члана 44. Закона о јавним на-
бавкама („Службени гласник РС” број 116/08) и услове из конкурсне доку-
ментације. Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе о испуњености 
услова у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама и доказе које је 
наручилац предвидео конкурсном документацијом.

3. Увид и преузимање конкурсне документације може се извршити 
сваког радног дана од 7 до 15 часова до истека рока за подношење понуда 
на следећој адреси: ХЕ Ђердап д.о.о. Кладово, Власинске ХЕ Сурдулица, 
Кеј Раде Цветковић, број 15, Сурдулица, код пословног секретара. 

Конкурсна документација се у писаном облику преузима лично или 
препорученом поштом или у електронском облику преко електронске ад-
ресе, све у складу са писаним захтевом заинтересованог понуђача у року 
од два дана од дана пријема захтева. Уз захтев за достављање конкурсне 
документације заинтересовани понуђач је у обавези да достави податке 
о понуђачу (назив, поштанска и електронска адреса, матични број, ПИБ, 
телефон за контакт, факс), податке и овлашћење за лице које преузима кон-
курсну документацију и доказ о уплаћеним трошковима за конкурсну до-
кументацију у износу од 885,00 динара, у који је садржан и ПДВ, на рачун 
наручиоца број 205-19592-94.

4. Заинтересовани понуђачи могу да доставе понуде, сачињене у 
складу са конкурсном документацијом најкасније до 11 часова, тридесетог 
дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. 

Ако рок за подношење понуда истиче у дане викенда и државних 
празника, рок за подношење и отварање понуда се помера за први наредни 
радни дан. 

Понуда се доставља препорученом пошиљком или лично, са на-
знаком: не отварати – понуда за јавну набавку радова: одржавање грађе-
винских објеката на систему Власинских ХЕ – В-51/11‘‘, на адресу: ХЕ 
Ђердап д.о.о. Кладово, Власинске ХЕ Сурдулица, Кеј Раде Цветковић број 
15, а на полеђини назив понуђача и адреса. 

Рок важности понуде је 60 дана од датума отварања понуда.
Понуђач понуду подноси у запечаћеној коверти тако да се при отва-

рању може проверити да ли је отворена коверта онаква каква је предата.
Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани 

траком у целини запечаћени, тако да са не могу накнодно убацивати, од-
страњивати или мењати појединачи листови, односно прилози, а да се ви-
дно не оштете листови или печат. 

5. Благовремено достављене понуде биће јавно отваране комиси-
јски у 11,30 часова, тридесетог дана од дана објављивања јавног позива 
у „Службеном гласнику РС”, у просторијама, ХЕ Ђердап д.о.о. Кладово, 
Власинске ХЕ Сурдулица, Кеј Раде Цветковић број 15. 

Ако рок за отварање понуда истиче у дане викенда и државних праз-
ника, рок за подношење и отварање понуда се помера за први наредни рад-
ни дан. 

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници по-
нуђача који су дужни да своје својство предтавника понуђача докажу, пре-
дајом овлашћења комисији за јавну набавку. 

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана 
од отварања понуда.

6. Критеријум за избор најпољније понуде је економски најповољ-
нија понуда.

7. Елеменити критеријума економски најповољније понуде су:
- понуђена цена  90 пондера ,
- услови плаћања  5 пондера, 
- стручне референце  5 пондера.
8. Неблаговремене понуде се неће отварати већ ће се неотворене вра-

тити понуђачу, а неисправне и неодговарајуће понуде ће бити одбијене. 
Наручилац задржава право да одбије и неприхватљиве понуде.

Неприхватају се понуде са варијантама.
9. Особа за контакт је: 
- Мирослав Батић, дипл.инж. 
Контакт телефон је 017/815-128 или 064/836 23 35. E-2752
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На осно ву члaна 72. стaв 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на бав ка ма 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО 
„ХИ ДРО Е ЛЕК ТРА НЕ ЂЕР ДАП” ДОО 

19320 Кла до во, Трг кра ља Пе тра 1

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за из бор нај по вољ ни је по ну де у по ступ ку јав не на бав ке ве ли ке 
вред но сти, у отво ре ном по ступ ку, за на бав ку ра до ва – из во ђе ње 

гра ђе вин ско-за нат ских ра до ва на објек ти ма црп них ста ни ца на ле вој 
и де сној оба ли Ду на ва, обје ка та „ХЕ Ђер дап” 

број јав не на бав ке В-47/11

1. При вред но дру штво „Хи дро е лек тра не Ђер дап” д.о.о. Кла до во, Трг 
кра ља Пе тра 1, по зи ва сва за ин те ре со ва на до ма ћа и стра на прав на и фи-
зич ка ли ца да до ста ве сво ју по ну ду за јав ну на бав ку ра до ва – из во ђе ње 
гра ђе вин ско-за нат ских ра до ва на објек ти ма црп них ста ни ца на ле вој и де-
сној оба ли Ду на ва, обје ка та „ХЕ Ђер дап”, ред ни број на бав ке В-47/11, у 
отво ре ном по ступ ку.

2. Пра во на уче шће има ју сва за ин те ре со ва на до ма ћа и стра на прав на 
и фи зич ка ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве из чла на 44. За ко на о јав ним на бав-
ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) и усло ве из кон курс не до ку-
мен та ци је. По ну ђач је ду жан да уз по ну ду до ста ви до ка зе о ис пу ње но сти 
усло ва у скла ду са чла ном 45. За ко на о јав ним на бав ка ма и до ка зе ко је је 
на ру чи лац пред ви део кон курс ном до ку мен та ци јом.

3. Увид и пре у зи ма ње кон курс не до ку мен та ци је мо же се из вр ши ти 
сва ког рад ног да на од 8,00 до 14,00 ча со ва до ис те ка ро ка за под но ше ње 
по ну да на адре си: „ХЕ Ђер дап” д.о.о Кла до во, Сек тор за одр жа ва ње при о-
ба ља, Бе о град, Поп Сто ја но ва 2а. 

Кон курс на до ку мен та ци ја се у пи са ном об ли ку пре у зи ма лич но или 
пре по ру че ном по штом или у елек трон ском об ли ку пре ко елек трон ске 
адре се, све у скла ду са пи са ним зах те вом за ин те ре со ва ног по ну ђа ча у ро-
ку од два да на од да на при је ма зах те ва. Уз зах тев за до ста вља ње кон курс-
не до ку мен та ци је за ин те ре со ва ни по ну ђач је у оба ве зи да до ста ви по дат ке 
о по ну ђа чу (на зив, по штан ска и елек трон ска адре са, ма тич ни број, ПИБ, 
кон такт те ле фон, факс), по дат ке и овла шће ње за ли це ко је пре у зи ма кон-
курс ну до ку мен та ци ју и до каз о упла ће ним тро шко ви ма за кон курс ну до-
ку мен та ци ју у из но су од 885,00 ди на ра у ко ји је са др жан и ПДВ, на ра чун 
на ру чи о ца број 205-19592-94. 

Адре са на ру чи о ца за до ста вља ње зах те ва за кон курс ну до ку мен та-
ци ју је: „ХЕ Ђер дап” д.о.о., Кла до во, Сек тор за одр жа ва ње при о ба ља, 11 
000 Бе о град, Поп Сто ја но ва 2а, те ле фон +381 11 3810 148, факс +381 11 
3809 797, елeк тронска адре са jelena.jezdimirovic@djerdap.rs 

4. Заинтересовани понуђачи могу да доставе понуде, сачињене у 
складу са конкурсном документацијом најкасније до 11,00 часова, 30. дана 
од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС”. 

Ако рок за подношење понуда истиче у дане викенда и државних 
празника, рок за подношење и отварање понуда се помера за први наредни 
радни дан. 

Понуда се доставља препорученом пошиљком или лично, са на-
знаком: „Не отварати – понуда за јавну набавку радова – извођење грађе-
винско-занатских радова на објектима црпних станица на левој и десној 
обали Дунава, објеката ’ХЕ Ђердап’ – В-47/11”, на адресу: „ХЕ Ђердап” 
д.о.о. Кладово, Сектор за одржавање приобаља, Поп Стојанова 2а, 11000 
Београд, а на полеђини назив понуђача и адреса. 

Рок важности понуде је 60 дана од датума отварања понуда.
Понуђач понуду подноси у запечаћеној коверти тако да се при отва-

рању може проверити да ли је отворена коверта онаква каква је предата.
Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани 

траком у целини запечаћени, тако да са не могу накнадно убацивати, од-
страњивати или мењати појединачни листови, односно прилози, а да се 
видно не оштете листови или печат. 

5. Благовремено достављене понуде биће јавно отваране комиси-
јски у 11,30 часова, тридесетог дана од дана објављивања јавног позива 
у „Службеном гласнику РС”, у просторијама „ХЕ Ђердап” д.о.о. Кладово, 
Сектор за одржавање приобаља, Поп Стојанова 2а, 11000 Београд. 

Ако рок за отварање понуда истиче у дане викенда и државних праз-
ника, рок за подношење и отварање понуда се помера за први наредни рад-
ни дан. 

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници 
понуђача који су дужни да своје својство представника понуђача докажу, 
предајом овлашћења комисији за јавну набавку. 

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана 
од отварања понуда.

6. Критеријум за избор најповољније понуде је најниже понуђена 
цена. 

7. Неблаговремене понуде се неће отварати већ ће се неотворене вра-
тити понуђачу, а неисправне и неодговарајуће понуде ће бити одбијене. 
Наручилац задржава право да одбије и неприхватљиве понуде.

Не прихватају се понуде са варијантама.

8. Контакт особе:
– за техничке информације: Ратомир Благојевић, дипл. инж., телефон 

је 012/539 029, 
– за информације о конкурсној документацији: Јелена Јездимировић, 

телефон 011/3810-148. Е-2806

На основу одредаба члана 87. став 1, тачка 1. Закона о јавним набав-
кама („Службени гласник РС”, број 116/08) 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” А.Д.  
Београд ,Таковска 2 

упућу је

ЈАВНИ ПОЗИВ  
за подношење пријава за признавање квалификације подносиоцима 

пријава за извођење геодетских радова 

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. Београд (у 
даљем тексту: наручилац) позива свa заинтересованa лица да поднесу 
пријаве за признавање квалификације за извођење геодетских радова.

Наручилац ће признати квалификацију подносиоцу пријаве за кога 
утврди да испуњава услове дефинисане конкурсном документацијом.

Заинтересована лица могу извршити преузимање конкурсне до-
кументације електронским путем, без накнаде, на основу захтева који се 
доставља на e-mail: sinisabo@telekom.rs или факс 011/333-59-64, од дана 
објављивања јавног позива до истека рока за подношење понуда. Захтев за 
електронско преузиманје конкурсне документације треба да саджи основ-
не податке о потенцијалном понуђачу.

Пријаве се сачињавају према упутству из конкурсне документа-
ције и подносе у року од 20 дана од дана објављивања јавног позива у 
„Службеном гласнику РС” до 10 часова последњег дана истека рока. 

Уколико је последњи дан истека рока за подношење пријава нерадан, 
рок за подношење пријава истиче првог наредног радног дана до 10 часова.

Ако је пријава поднета по истеку рока за подношење пријава, сма-
траће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отва-
рања пријава вратити неотворену подносиоцу пријаве, са назнаком да је 
поднета неблаговремено. Пријаве се подносе у затвореној коверти, пу-
тем поште, на адресу: Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија” 
а.д., Функција за логистичке и опште послове,Сектор за набавку, 11000 
Београд, Таковска 2, или непосредно у писарницу наручиоца, на адреси: 
Таковска 2, Београд, V спрат, канцеларија 530, са назнаком: „пријава за 
признавање квалификације подносиоцима пријава у поступку квалифика-
ције понуђача за извођење геодетских радова”. На полеђини коверте мора 
бити назначен назив и адреса подносиоца пријаве.

Отварање пријава биће обављено истог дана након истека рока за 
подношење пријава са почетком у 12 часова без присуства јавности.

Наручилац ће одлуку о признавању квалификације донети у року од 
40 дана од дана отварања пријава о чему ће подносилац пријаве од стране 
наручиоца бити обавештен.  Е-2746

На осно ву чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на-
бав ка ма (,,Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08 ) 

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР 
21400 Бач ка Па лан ка, Ба нат ска 4 

об  ј а  вљу  ј е 

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку јав не на бав ке  

ма ле вред но сти за из во ђе ње ра до ва – за ме на кров ног по кри ва ча  
и по прав ка фа са де на објек ту ,,Б” у Уста но ви Ге рон то ло шки цен тар 

Бач ка Па лан ка 

Пра во уче шћа има ју сва за ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца ко ја 
ис пу ња ва ју усло ве про пи са не чла ном 44 и 45. За ко на о јав ним на бав ка ма.

По ну де се са чи ња ва ју пре ма обра сцу и упут ству ко је чи ни са став ни 
део кон курс не до ку мен та ци је.

Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по вољ ни-
ја по ну да, а еле мен ти кри те ри ју ма за вред но ва ње по ну да су: по ну ђе на це на 
, на чин пла ћа ња и рок из во ђе ња ра до ва . 

По ну ђач мо же кон ку ри са ти за це ло куп ну на бав ку или за сва ку пар ти ју 
по је ди нач но што мо ра би ти на ве де но на ко вер ти при ли ком пре да је по ну де.

(пар ти ја 1. за ме на кров ног по кри ва ча; 
пар ти ја 2. по прав ка фа са де ; ) 
Кон курс на до ку мен та ци ја ко ја је нео п ход на за под но ше ње по ну-

да мо же се раз гле да ти пре от ку па и пре у зе ти рад ним да ном од 8,00 до 
13,00 ча со ва у про сто ри ја ма Уста но ве, а мо же се по сла ти по штом уз до каз  
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о бес по врат ној упла ти из но са од 600,00 ди на ра по пар ти ји –, на име из ра-
де, на жи ро ра чун број: 840-139667-70 код упра ве за јав на пла ћа ња Бач ка 
Па лан ка , са на зна ком ,,за кон курс ну до ку мен та ци ју”

По ну де се са чи ња ва ју пре ма упут ству на ру чи о ца и са тра же ном до-
ку мен та ци јом до ста вља ју на адре су на ру чи о ца: Ге рон то ло шки цен тар, 
21.400 Бач ка Па лан ка, ули ца Ба нат ска бр.4, у за пе че ћа ној ко вер ти са на зна-
ком ,,По ну да не отва ра ти” а на по ле ђи ни на зив по ну ђа ча, адре су и кон такт 
те ле фон.

По ну да мо ра би ти ори ги нал , ја сна, не дво сми сле на, чит ко от ку ца на 
и ове ре на пе ча том и пот пи сом овла шће ног ли ца, до ста вље ног по штом на 
го ре на ве де ну адре су или пре да ти лич но. По ну да са ва ри јан та ма ни је до-
зво ље на.

По ну де се до ста вља ју у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва у ,,Слу жбе ном гла сни ку РС” до 13,00 ча со ва по след њег да на ро ка .

Уко ли ко је по след њи дан ро ка не рад ни дан, бла го вре ме ном ће се сма-
тра ти по ну да ко ја је при спе ла до 13,00 ча со ва пр вог на ред ног рад ног да на.

Отва ра ње по ну да је јав но. По ну де ће би ти отво ре не на ред ног да на 
у од но су на дан у ко ме ис ти че рок за до ста вља ње по ну да у 11,00 ча со ва у 
про сто ри ја ма Ге рон то ло шког цен тра Бач ка Па лан ка. При сут ни пред став-
ни ци По ну ђа ча пре по чет ка јав ног отва ра ња по ну да Ко ми си ји на ру чи о ца 
мо ра ју уру чи ти пи сме но овла шће ње за уче шће у по ступ ку јав ног отва ра ња 
по ну да

Оквир ни да тум за до но ше ње од лу ке о из бо ру по ну ђа ча је 15 да на од 
да на отва ра ња по ну да.На ве де ну од лу ку на ру чи лац ће до ста ви ти свим под-
но си о ци ма по ну да у ро ку од три да на од да на ње ног до но ше ња.

За пи сник о отва ра њу по ну да би ће до ста вљен по ну ђа чи ма у ро ку од 
три да на од да на отва тра ња по ну да.

Де таљ не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на тел. 021/6041-976, кон такт 
осо ба Ве сна Бо жић дипл.правн. сва ког рад ног да на у вре ме ну од 8,00 до 
14,00 ча со ва. 11479

На осно ву чл. 69, 70. и члана 72. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на-
бав ка ма (,,Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР 
21400 Бач ка Па лан ка, Ба нат ска 4 

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку јав не на бав ке  

ма ле вред но сти за из во ђе ње ра до ва – за ме на кров ног по кри ва ча  
и по прав ка фа са де на објек ту ,,Б” у Уста но ви Ге рон то ло шки цен тар 

Бач ка Па лан ка 

Пра во уче шћа има ју сва за ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца ко ја 
ис пу ња ва ју усло ве про пи са не чла ном 44 и 45. За ко на о јав ним на бав ка ма.

По ну де се са чи ња ва ју пре ма обра сцу и упут ству ко је чи ни са став ни 
део кон курс не до ку мен та ци је.

Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни је по ну де је еко ном ски нај по вољ ни-
ја по ну да, а еле мен ти кри те ри ју ма за вред но ва ње по ну да су: по ну ђе на це на 
, на чин пла ћа ња и рок из во ђе ња ра до ва . 

Кон курс на до ку мен та ци ја ко ја је нео п ход на за под но ше ње по ну да 
мо же се раз гле да ти пре от ку па и пре у зе ти рад ним да ном од 8,00 до 13,00 
ча со ва у про сто ри ја ма Уста но ве, а мо же се по сла ти по штом уз до каз о бес-
по врат ној упла ти из но са од 600,00 ди на ра, на име из ра де, на жи ро ра чун 
број: 840-139667-70 код упра ве за јав на пла ћа ња Бач ка Па лан ка, са на зна-
ком ,,за кон курс ну до ку мен та ци ју”.

По ну де се са чи ња ва ју пре ма упут ству на ру чи о ца и са тра же ном до-
ку мен та ци јом до ста вља ју на адре су на ру чи о ца: Ге рон то ло шки цен тар, 
21400 Бач ка Па лан ка, ули ца Ба нат ска бр.4, у за пе че ћа ној ко вер ти са на зна-
ком ,,По ну да не отва ра ти” а на по ле ђи ни на зив по ну ђа ча, адре су и кон такт 
те ле фон.

По ну да мо ра би ти ори ги нал , ја сна, не дво сми сле на, чит ко от ку ца на 
и ове ре на пе ча том и пот пи сом овла шће ног ли ца, до ста вље ног по штом на 
го ре на ве де ну адре су или пре да ти лич но. По ну да са ва ри јан ма ни је до зво-
ље на.

По ну де се до ста вља ју у ро ку од 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва у ,,Слу жбе ном гла сни ку РС” до 13,00 ча со ва по след њег да на ро ка .

Уко ли ко је по след њи дан ро ка не рад ни дан, бла го вре ме ном ће се сма-
тра ти по ну да ко ја је при спе ла до 13,00 ча со ва пр вог на ред ног рад ног да на.

Отва ра ње по ну да је јав но. По ну де ће би ти отво ре не на ред ног да на 
у од но су на дан у ко ме ис ти че рок за до ста вља ње по ну да у 11,00 ча со ва у 
про сто ри ја ма Ге рон то ло шког цен тра Бач ка Па лан ка. При сут ни пред став-
ни ци По ну ђа ча пре по чет ка јав ног отва ра ња по ну да Ко ми си ји на ру чи о ца 
мо ра ју уру чи ти пи сме но овла шће ње за уче шће у по ступ ку јав ног отва ра ња 
по ну да

Оквир ни да тум за до но ше ње од лу ке о из бо ру по ну ђа ча је 15 да на од 
да на отва ра ња по ну да.На ве де ну од лу ку на ру чи лац ће до ста ви ти свим под-
но си о ци ма по ну да у ро ку од три да на од да на ње ног до но ше ња.

За пи сник о отва ра њу по ну да би ће до ста вљен по ну ђа чи ма у ро ку од 
три да на од да на отва тра ња по ну да.

Де таљ не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на тел. 021/6041-976, кон такт 
осо ба Ве сна Бо жић дипл.правн. сва ког рад ног да на у вре ме ну од 8,00 до 
14,00 ча со ва. 11479

На осно ву чла на 69, чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. став 1. тач-
ка 1. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ У БЕ О ГРА ДУ 
МЕ ДИ ЦИН СКИ ФА КУЛ ТЕТ 
11000 Бе о град, др Су бо ти ћа 8

об  ј а  вљу  ј е

ЈАВ НИ ПО ЗИВ 
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку за јав ну на бав ку 

гра ђе вин ско-за нат ских ра до ва ре но ви ра ње и уград ња 
ПВЦ про зо ра у две ди сек ци о не са ле и мо лер ско фар бар ски ра до ви 

у згра ди ОЈ Ин сти тут за ана то ми ју „Ни ко Ми ља нић” 
Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду 

(ЈН број 02/11)

1. Вр ста по ступ ка:отво ре ни по сту пак.
2. Вр ста пред ме та на бав ке: из во ђе ње гра ђе вин ско-за нат ских ра до ва.
3. Пред мет на бав ке:ре но ви ра ње и уград ња ПВЦ про зо ра у две ди сек-

ци о не са ле на II спра ту и мо лер ско – фар бар ски ра до ви у ка би не ту и Би-
бли о те ци згра де ОЈ Ин сти тут за ана то ми ју „Ни ко Ми ља нић” Ме ди цин ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

4. Пра во уче шћа у по ступ ку има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко ја 
ис пу ња ва ју оба ве зне усло ве за уче шће про пи са не у чла на 44. За ко на о јав-
ним на бав ка ма. До ка зе о ис пу ња ва њу усло ва у скла ду са чла на 45. За ко на 
по ну ђа чи су ду жни да до ста ве уз по ну ду. До ка зи о ис пу ње но сти усло ва из 
чла на 44. овог за ко на мо гу се до ста вља ти уз по ну ду у нео ве ре ним ко пи ја-
ма (пре ма чла ну 45. став 3. ЗЈН).

Уко ли ко по ну ђач чи ја је по ну да оце ње на као нај по вољ ни ја не до ста-
ви ори ги нал или ове ре ну ко пи ју до ка за о ис пу ње но сти усло ва из чла на 44. 
За ко на, у ро ку од два да на од при је ма пи сме ног по зи ва на ру чи о ца, на ру-
чи лац ће ње го ву по ну ду од би ти као не ис прав ну у скла ду са чла ну 45. став 
6. За ко на. 

5. По ну де се при пре ма ју и под но се у скла ду са усло ви ма из јав ног 
по зи ва и кон курс не до ку мен та ци је.

По ну ду мо же под не ти по ну ђач ко ји на сту па са мо стал но, по ну ђач 
ко ји на сту па са по ди зво ђа чи ма и гру па по ну ђа ча ко ја под но си за јед нич ку 
по ну ду. По ну ђач је ду жан да за по ди зво ђа че до ста ви до ка зе о ис пу ње но-
сти усло ва из члан 44. став. 2. тач. 1. до 5. За ко на о јав ним на бав ка ма на 
на чин од ре ђен чла ном 45. За ко на о јав ним на бав ка ма. По ну ђач је ду жан да 
за по ди зво ђа че до ста ви до ка зе о ис пу ње но сти оста лих усло ва из чла на 44. 
овог за ко на на на чин од ре ђен кон курс ном до ку мен та ци јом. Сва ки по ну ђач 
из гру пе по ну ђа ча мо ра да ис пу ни усло ве из чла на 44. став 2. тач. 1. до 5. 
За ко на о јав ним на бав ка ма, што до ка зу је до ста вља њем до ка за из чла на 45. 
овог за ко на, а оста ле усло ве из чла на 44. овог За ко на ис пу ња ва ју за јед но.

По ну ђач ко ји је са мо стал но под нео по ну ду не мо же исто вре ме но да 
уче ству је у за јед нич кој по ну ди или као по ди зво ђач. Уче шће у ви ше од јед-
не по ну де у ко ји ма је по ну ђач укљу чен, ре зул ти ра ће од би ја њем тих по ну да 
као не ис прав них. 

За ин те ре со ва ни по ну ђа чи мо гу да из вр ше увид и пре у зму кон курс ну 
до ку мен та ци ју сва ког рад ног да на у Де ка на ту Ме ди цин ског фа кул те та – 
Прав на слу жба – (II спрат, со ба 316) од 10,00 до 13,00 ча со ва, до ис те ка ро-
ка за под но ше ње по ну да. При ли ком пре у зи ма ња кон курс не до ку мен та ци је, 
овла шће ни пред став ник по ну ђа ча је ду жан да при ло жи до каз о из вр ше ној 
упла ти у из но су од 2.000,00 динара, на име на кна де тро шко ва за умно жа-
ва ње и до ста ву кон курс не до ку мен та ци је, на те ку ћи ра чун Ме ди цин ског 
фа кул те та број 840-1139666-89 (свр ха упла те: на кна да тро шко ва за кон-
курс ну до ку мен та ци ју са по зи вом на број Т. 02/11). Та ко ђе, при ли ком пре-
у зи ма ња кон курс не до ку мен та ци је по треб но је при ло жи ти пу но моћ је ко је 
гла си на ли це ко је пре у зи ма кон курс ну до ку мен та ци ју и ко је са др жи по-
дат ке о по ну ђа чу: пун на зив фир ме, адре су, е-ма ил адре су, име осо бе за 
кон такт и кон такт те ле фон. 

По ну да у ва ри јан та ма ни је до зво ље на и сва ка по ну да та кве вр сте би-
ће од би је на.

По ну да се под но си на срп ском је зи ку. Вред но сти у по ну ди мо ра ју 
би ти ис ка за не у ди на ри ма без по ре за. По ну да мо ра би ти ја сна и не дво сми-
сле на, от ку ца на или на пи са на хе миј ском олов ком или ма сти лом, ове ре на 
пе ча том и пот пи сом овла шће ног ли ца по ну ђа ча, са ва жно шћу нај ма ње 90 
да на од да на отва ра ња по ну да. Уз тра же ну до ку мен та ци ју и по ну ду по ну-
ђач је у оба ве зи да на ру чи о цу до ста ви и фи нан сиј ску га ран ци ју, ове ре ну 
блан ко-со ло ме ни цу и ме нич но овла шће ње ко јом се обез бе ђу је ис пу ње ње 
уго вор них оба ве за. (Де таљ ни ји по да ци и упут ство са др жа ни су у кон курс-
ној до ку мен та ци ји). 
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6. Рок за до ста вља ње по ну да је 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног 

по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, а нај ка сни је по след њег да на ро ка до 
11,00. ча со ва. Уко ли ко је по след њи дан ис те ка ро ка не ра дан дан, као по-
след њи дан на ве де ног ро ка сма тра се пр ви сле де ћи рад ни дан. По ну да се 
под но си у за тво ре ној, за пе ча ће ној ко вер ти на ко јој се на пред њој стра ни 
на ла зи од штам пан ме мо ран дум по ну ђа ча са за вод ним пе ча том по ну ђа ча, 
са на зна ком: „По ну да за јав ну на бав ку ра до ва – Т број 02/11 – не отва ра-
ти”. На по ле ђи ни ко вер те оба ве зно на ве сти на зив по ну ђа ча, адре су, те ле-
фон и име осо бе за кон такт. По ну да се до ста вља на адре су: Ме ди цин ски 
фа кул тет, Др Су бо ти ћа 8, 11000 Бе о град, не по сред но, пре ко пи сар ни це фа-
кул те та или по штом, пре по ру че но, у на зна че ном ро ку. 

7. По сту пак јав ног отва ра ња по ну да би ће спро ве ден истог да на, 30 
ми ну та по ис те ку ро ка за под но ше ње по ну да у Слу ша о ни ци Де ка на та Ме-
ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, Др Су бо ти ћа 8, II спрат. Пред став ни ци 
по ну ђа ча ко ји су под не ли по ну ду су ду жни да пре по чет ка јав ног отва ра ња 
по ну да пре да ју овла шће ње за за сту па ње у по ступ ку отва ра ња по ну да, из-
да то на ме мо ран ду му по ну ђа ча, ове ре но пе ча том и пот пи са но од стра не 
од го вор ног ли ца по ну ђа ча.

8. Оквир ни да тум за до но ше ње од лу ке о до де ли уго во ра о јав ној на-
бав ци је 15 да на од да на јав ног отва ра ња по ну да и о из бо ру нај по вољ ни је 
по ну де по ну ђа чи ће би ти пи сме но оба ве ште ни.

У по ступ ку из бо ра нај по вољ ни јег по ну ђа ча би ће при ме њен кри те ри-
јум „еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да”, на осно ву кри те ри ју ма ко ји су опи-
са ни и вред но ва ни у кон курс ној до ку мен та ци ји на ру чи о ца, као и на осно ву 
усло ва и зах те ва на ру чи о ца ко ји мо ра ју би ти ис пу ње ни, а ко ји су на ве де ни 
и пре ци зи ра ни у кон курс ној до ку мен та ци ји.

До дат на оба ве ште ња и ин фор ма ци је у ве зи са јав ним по зи вом и 
кон курс ном до ку мен та ци јом мо гу се до би ти те ле фоном прав не слу жбе 
011/36-36-360. 10903

На основу члана 69, члана 70 став 1.тачка 2, члана 72. став 1. тачка 1. и 
став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” брoj 116/08) и од-
луке о покретању поступка јавне набаке број 01/11 од 30. марта 2011. године

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ” 
Вршац, Дворска 17–19

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда за јавну набавку  

у отвореном поступку 
01/11

Предмет набавке: реконструкција крова према спецификацији и ка-
рактеристикама датим у конкурсној документацији.

Право учешћа у поступку имају домаћа и страна физичка и правна 
лица која испуњавају услове прописане чланом 44. Закона о јавним набав-
кама, а које доказују на начин предвиђен чланом 45. Закона.

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом кри-
теријума економски најповољније понуде. Оцењивање и избор најповољ-
нијег понуђача се заснива на следећим критеријумима: 

– понуђена цена – 80 бодова, 
– рок – 10 бодова, 
– референтна листа – 10 бодова. 
Време и место увида у конкурсну документацију и услови за преу-

зимање конкурсне документације: заинтересована лица могу од дана обја-
вљивања позива преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 
9 до 14 часова у секретаријату школе,улица Дворска 17, Вршац. За преузи-
мање конкурсне документације у штамапаном облику заинтересовано лице 
уплаћује трошкове откупа конкурсне документације у износу од 2.000,00 
динара. Уплата се врши на жиро рачун 840-56660-92 са назнаком за от-
куп конкурсне документације за јавну набавку 01/11. Заинтересовано лице 
може да поднесе писани захтев за достављање конкурсне документације 
поштом, са доказом о уплати трошкова откупа конкурсне документације.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за 
јавну набавку санација крова – не отварај”, преко поште или лично на ад-
ресу: Дворска 17–19, 26000 Вршац. На полеђини написати назив понуђача, 
адресу, број телефона и факса особе за контакт и е-маil. Рок за подношење 
понуда је најкасније тридесетог дана од дана објављивања јавног позива 
у „Службеном гласнику РС” без обзира на начин достављања и то до 12 
часова. Уколико крајњи рок за достављање понуда пада у нерадни дан, 
крајњи рок за достављање понуда је први радни дан до 12 часова. Рок ва-
жења понуде, у складу са одредбом члана 55. Закона о јавним набавкама, 
не може бити краћи од 60 дана од дана јавног отварања понуда. 

Јавно отварање понуда ће се обавити 15 минута након истека рока 
за достављање понуда, у 12,15 часова у просторијама наручиоца. Пре по-
четка отварања понуда представници понуђача који присуствују отварању, 

предају комисију за јавну набавку овлашћење за заступање понуђача. 
Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, исти 
даје на увид личну карту.

Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у јавном пози-
ву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању и биће по окончању 
поступка отварања понуда враћене неотворене понуђачима, са назнаком да 
су поднете неблаговремено. Понуда са варијантама није дозвољена.

Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети најкас-
није у року од 30 дана од јавног отварања понуда.

Додатне информације и обавештења на телефон 013/831-701.
 П-9650

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 2. и чла на 72. став 1. тач ка 2. За ко на 
о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ОСНОВ НА ШКО ЛА „ЈАН КО ЛАР” 
21425 Се лен ча, ули ца Ва јан ског 1

об  ј а  вљу  ј е 

ЈАВ НИ ПО ЗИВ  
за при ку пља ње по ну да у отво ре ном по ступ ку  

за из во ђе ње ра до ва на из град њи спорт ске са ле – II фа за 
Основ не шко ле „Јан Ко лар” у Се лен чи  

2/2011

Основ на шко ла „Јан Ко лар” из Се лен че, по зи ва све за ин те ре со ва не 
по ну ђа че да под не су по ну де, у скла ду са усло ви ма из овог по зи ва и кон-
курс не до ку мен та ци је.

Пред мет јав не на бав ке: до де ла уго во ра о јав ној на бав ци за из во ђе ње 
ра до ва на из град њи спорт ске са ле - II фа за, Основ не шко ле „Јан Ко лар” 
у Се лен чи. Вр ста и опис ра до ва су на ве де ни у кон курс ној до ку мен та ци ји 
(број 2/2011). 

У скла ду са од ред ба ма чла на 24. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број, 116/08), на ру чи лац на ја вљу је мо гућ ност до де ле 
уго во ра у пре го ва рач ком по ступ ку без прет ход ног об ја вљи ва ња, за ра до ве 
на на став ку из град ње спорт ске са ле, по ну ђа чу ко ји у овом по ступ ку бу де 
био иза бран као нај по вољ ни ји. 

Пра во уче шћа има ју по ну ђа чи ко ји ис пу ња ва ју усло ве за уче шће у 
по ступ ку у скла ду са чла ном 44. За ко на о јав ним на бав ка ма, а ис пу ње ност 
усло ва ду жни су да до ка жу на на чин про пи сан у чла ну 45. За ко на о јав ним 
на бав ка ма и пре ци зи ран кон курс ном до ку мен та ци јом. До ка зи о ис пу ње но-
сти усло ва мо гу се до ста вља ти у нео ве ре ним ко пи ја ма, уко ли ко кон курс-
ном до ку мен та ци јом ни је дру га чи је од ре ђе но, а по ну ђач чи ја по ну да бу де 
оце ње на као нај по вољ ни ја, ду жан је да у ро ку од три да на од да на при је ма 
пи сме ног по зи ва на ру чи о ца, да до ста ви ори ги нал или ове ре ну ко пи ју на-
ве де них до ка за, у су прот ном по ну да ће би ти од би је на као не ис прав на. По-
ну де са ва ри јан та ма ни су до зво ље не. 

Кри те ри јум за оце њи ва ње по ну да је еко ном ски нај по вољ ни ја по ну да. 
Увид у кон курс ну до ку мен та ци ју мо же се из вр ши ти на осно ву овла-

шће ња без упла те из но са на име ма ни пу ла тив них тро шко ва. Пре у зи ма ње 
кон курс не до ку мен та ци је мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма на ру чи о ца, 
сва ког рад ног да на од 8 до 13 ча со ва , уз овла шће ње и до каз о упла ти из но-
са од 3.000,00 ди на ра (бес по врат но), на име ма ни пу ла тив них тро шко ва из-
ра де кон курс не до ку мен та ци је, на жи ро ра чун на ру чи о ца: 840-270666-20, 
код Упра ве за тре зор, са на зна ком: „за кон курс ну до ку мен та ци ју”.

По ну де се под но се у за тво ре ној ко вер ти, на адре су: Основ на шко ла 
„Јан Ко лар” Се лен ча, пре по ру че но или не по сред но у се ди ште на ру чи о ца: 
21425 Се лен ча, Ва јан ског 1. Ко вер та са по ну дом мо ра има ти озна ку: „По-
ну да, Спорт ска са ла-не отва ра ти”, а на по ле ђи ни на зив по ну ђа ча, адре су, 
име и пре зи ме овла шће ног ли ца за кон такт. 

Рок за под но ше ње по ну да је 30 да на, ра чу на ју ћи од на ред ног да на 
од да на ка да је јав ни по зив об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”. Бла го вре ме ним ће се сма тра ти све по ну де ко је бу ду при мље не до 
стра не на ру чи о ца, нај ка сни је по след њег да на на ве де ног ро ка до 11 ча со ва. 
Не бла го вре ме не и не пот пу не по ну де не ће се раз ма тра ти. 

Отва ра ње по ну да вр ши ће се уз при су ство за ин те ре со ва них овла шће-
них пред став ни ка под но си ла ца по ну да, зад њег да на за под но ше ње по ну да 
у 13,00 ча со ва, у про сто ри ја ма у се ди шту на ру чи о ца. 

Оквир ни да тум до но ше ња од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де је 
пет да на од да на јав ног отва ра ња по ну да. 

На ру чи лац за др жа ва пра во да до до но ше ња од лу ке о до де ли уго во-
ра по ни шти по сту пак јав не на бав ке, као и пра во да од у ста не од из бо ра у 
слу ча ју да јав на на бав ка пред мет них ра до ва не бу де мо гу ћа због објек тив-
но про ме ње них окол но сти ко је не за ви се од во ље на ру чи о ца, без на кна де 
ште те по ну ђа чи ма.

Све ин фор ма ци је у ве зи са јав ним по зи вом мо гу се до би ти на те ле-
фон: 021/774-015, сва ког рад ног да на од 8 до 13 ча со ва. Осо ба за кон такт 
Ана Ке слер.
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оДлУКЕ
На основу члана 8. и 31. Одлуке Управног одбора ЕПС-а од 

23.11..2005. године о измени Одлуке о оснивању Јавних предузећа за 
производњу, прераду и транспорт угља у делу у којем је основано Јавно 
предузеће РБ „Колубара” д.о.о. Лазаревац, Одлуке директора о преноше-
њу овлашћења са Директора РБ „ Колубара“ д.о.о.Лазаревац на помоћни-
ка директора за комерцијалне послове број 1-08-4543 од 9. 11. 2009. го-
дине, Извештаја Комисије о стручној оцени понуда број 4-4.5-62-53/4 од 
06.4.2011. године, члана 79. став 1. ЗЈН („Службени гласник РС” бр.116/08) 
помоћник директора за комерцијалне послове

РУДАРСКИ БАСЕН „КОЛУБАРА” ДОО 
Лазаревац

доно си
ОДЛУКУ 

о обустави поступка

1. У поступку јавне набавке мале вредности чији је предмет набавка 
добара „Технички филц “ вођеним код Наручиоца Привредно Друштво за 
производњу, прераду и транспорт угља Рударски басен ‘’Колубара’’ д.о.о. 
Лазаревац, Светог Саве број 1. Лазаревац по ЈН бр: 1053/11МВ-608:

- Одбија се као неисправна понуда понуђача ФД ИФП „ Н.С. Татко 
„- Прокупље из разлога што понуђач није доставио Уверење Агенције за 
привредне регистре да му у року од две године пре упућивања позива за 
достављање понуде није изречена правоснажна судска или управна мера 
забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, како је то тра-
жено конкурсном документацијом.

- Одбија се као неприхватљива понуда понуђача „ Gagić Group 
„д.о.о.- Ваљево, из следећег разлога: У поступку утврђивања да ли је 
исправна и одговарајућа понуда понуђача „Gagić Group „д.о.о.- Ваљево 
и прихватљива сходно одредбама члана 2.став1.тачка 19. ЗЈН утврђено је 
да вредност понуде понуђача „Gagić Group „д.о.о.- Ваљево прелази износ 
процењене вредности у Одлуци о покретању предметне јавне набавке.
Процењена вредност набавке је 1.124.600,00 дин. а вредност понуде на-
веденог понуђача износи 1.450.150,00 дин. без пореза на додату вредност. 
Полазећи од одредаба члана 2.став1.тачка 19. ЗЈН, Комисија је утврдила 
да је понуда понуђача „ Gagić Group „д.о.о.- Ваљево неприхватљива, јер 
понуђена цена предметних добара прелази износ процењене вредности 
конкретне јавне набавке.

 2. Обуставља се поступак јавне набавке број 1053/11МВ-608 добара 
„Технички филц “ на основу одредаба члана 79. став 1. Закона о јавним 
набавкама, из разлога што нису испуњени услови за избор најповољније 
понуде сходно члану 78.ЗЈН. 

3.Одлуку доставити Понуђачу у року од 3. (три) дана од дана доно-
шења.

4.Сагласно одредбама члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама 
обавештење о обустави поступка јавне набавке доставити ради објављи-
вања у „Службени гласник Републике Србије“ и на Порталу јавних набав-
ки у року од 3 дана од дана доношења Одлуке о обустави поступка јавне 
набавке.  11297

На основу члана 8. и 31. Одлуке Управног одбора ЕПС-а од 23.11. 
2005. године о измени Одлуке о оснивању Јавних предузећа за производњу, 
прераду и транспорт угља у делу у којем је основано Јавно предузеће РБ 
„Колубара’’ д.о.о. Лазаревац, Одлуке директора о преношењу овлашћења 
са директора РБ „ Колубара“ д.о.о. Лазаревац на помоћника директора 
за комерцијалне послове број 1-08-4543 од 9.11.2009. године, Извештаја 
Комисије о стручној оцени понуда број 4-4.5-55-63/4 од 28. 3.2011.године и 
члана 79. ЗЈН („Службени гласник РС” бр.116/08) помоћник директора за 
комерцијалне послове 

РУДАРСКИ БАСЕН „КОЛУБАРА” ДОО 
Лазаревац

доно си : 
OДЛУКУ 

о обустави поступка 

1. Јавни позив за јавну набавку број У-063/10-1СА објављен је у 
„Службеном гласнику Републике Србије“ број 12, дана 25.02.2011. године.

2. Комисија је утврдила да дана 28.3.2011.године до 1100 часова за 
предметну јавну набавку понуду није доставио ниједан понуђач, што је и 
констатовано у Записнику о отварању (бр.4-45-55-63/3 од 28.03.2011.год.)

3. У отвореном поступку по јавној набавци број У-063/10-1СА чији 
је предмет услуга: „Одржавање теретних возила руд.грађ.механизације 
и теренских возила”, и то: сервисирање возила из производног програ-
ма „Mercedes“, шлеп возило „Atego“, комби возило „Mercedes“, „Unimog 
5000“, „Fap Mercedes 2635“ и „Fap Mercedes 3040“ са уградњом резервних 

делова, вођеним код Наручиоца Привредно Друштво за производњу прера-
ду и транспорт угља Рударски басен „Колубара‘‘ д.о.о. Лазаревац, Светог 
Саве број 1 Лазаревац, одлучено је:

 4. Обуставља се поступак предметне услуге јавне набавке број 
У-063/10-1СА на основу одредаба члана 79. став 1. Закона о јавним набав-
кама, из разлога јер нису испуњени услови за избор најповољније понуде 
по одредбама члана 78. Закона о јавним набавкама.

5. Сагласно одредбама члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама 
обавештење о обустави поступка јавне набавке доставити ради објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на Порталу јавних на-
бавки у року од три дана од дана доношења Одлуке о обустави поступка 
јавне набавке. 11218

На основу члана 8. и 31. Одлуке Управног одбора ЕПС-а од 23.но-
вембра 2005. године о измени Одлуке о оснивању Јавних предузећа за 
производњу, прераду и транспорт угља у делу у којем је основано Јавно 
предузеће РБ ‚‘Колубара‘‘ д.о.о. Лазаревац, Одлуке директора о преноше-
њу овлашћења са директора РБ „ Колубара“ д.о.о.Лазаревац на помоћника 
директора за комерцијалне послове број 1-08-4543 од 9. новембра 2009.
године, Извештаја Комисије о стручној оцени понуда број 4-4.5-61-120/4 
од 31.марта 2011.г., члана 79. став 1. ЗЈН(„Сл.гласник РС“ број 116/08) по-
моћник директора за комерцијалне послове 

РБ „КОЛУБАРА“ ДОО 
Лазаревца, Светог Саве 1

доно си
ОДЛУКУ 

о обустави поступка

1. У II фази рестриктивног поступка чији је предмет набавка доба-
ра „Флуо светиљке“ вођеним код Наручиоца Привредно Друштво за про-
изводњу, прераду и транспорт угља Рударски басен ‚‘Колубара‘‘ д.о.о. 
Лазаревац, Светог Саве број 1. Лазаревац по ЈН бр: 120/11-506:

2. Одбија се као неисправна понуда понуђача Сомборелектро“д.о.о.-
Сомбор из разлога што понуђач за позиције 1. и 2. није понудио светиљке 
са заштитном мрежом а за позиције 7., 8., 13.и 14. као произвођач наведен 
је „ АРА „- Србија а наведени понуђач је приложио проспект понуђача „ 
Расвета „- Јагодина, а конкурсном документацијом је тражено да у при-
ложеним каталозима морају бити сви основни тражени технички подаци 
за сву робу која је понуђена и назив произвођача, а сва роба која се тражи 
мора бити означена по позицијама.

3. Одбија се као неисправна понуда понуђача „ Buck „- Београд из 
разлога што је за позиције 1., 2., 3., 4., 5. наведени понуђач понудио све-
тиљку типа „Titan“ произвођача „Beghelli“- Италија , али није приложио 
одговарајући каталог, а конкурсном документацијом је тражено да у при-
ложеним каталозима морају бити сви основни тражени технички подаци 
за сву робу која је понуђена и назив произвођача, а сва роба која се тражи 
мора бити означена по позицијама , уз све тражене техничке податке. 

4. Одбија се као неисправна понуда понуђача „Comel“д.о.о.- Београд, 
из разлога што је за позиције 1., 2., 3., 4., 5. понудио светиљке произвођача 
„ Union Inženjering“ а наведени понуђач је приложио каталоге из којих се 
не види произвођач, што је у супротности са конкурсном документацијом 
којом је тражено да у приложеним каталозима морају бити сви основни 
тражени технички подаци за сву робу која је понуђена и назив произвођа-
ча, а сва роба која се тражи мора бити означена по позицијама , уз све 
тражене техничке податке. 

5. Обуставља се поступак јавне набавке број 120/11-506 добара 
„Флуо светиљке“ на основу одредаба члана 79. став 1. Закона о јавним 
набавкама, из разлога што нису испуњени услови за избор најповољније 
понуде сходно члану 78.ЗЈН. 

6. Одлуку доставити Понуђачу у року од 3. дана од дана доношења.
7. Сагласно одредбама члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама 

обавештење о обустави поступка јавне набавке доставити ради објављи-
вања у „Службени гласник Републике Србије“ и на Порталу јавних набав-
ки у року од 3 дана од дана доношења Одлуке о обустави поступка јавне 
набавке.  11319

На основу члана 70. Закона о јавним набавкама

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД” 
11000 Београд, Кнегиње Љубице 29 

оглашава
ОДЛУКУ 

о продужењу рока за прикупљање понуда за набавку добара 
у отвореном поступку

Предмет набавке – гумени сегменти за точак типа „BOCHUM 54” – 
по партијама, број ВНД-15/11.
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Рок за достављање понуда је 6. мај 2011. године до 11,30 часова, на 

писарници ГСП „Београд”, Кнегиње Љубице број 29 – без обзира на начин 
доставе.

Јавно отварање понуда обавиће се 6. маја 2011. године у 12,00 часова 
у Управној згради ГСП „Београд”, Кнегиње Љубице број29.

Сви остали услови из Конкурсне документације остају непромењени.
Јавни позив објављен у „Службеном гласнику РС” број 21 од 29. 

марта 2011. године. 
 Е-2888

На основу члана 79. Закона о Јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 
број 116/08), директор 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ 
Врање, Јована Јанковића Лунге 1

доно си 

ОДЛУКУ 
о обустави преговарачког поступка без објављивања јавног позива 

Обуставља се поступак јавне набавке – сервисирање биохемијског 
анализатора Имола Рандоx , редни број ЈНПГ 16/11. 

Образложење
Наручилац је дана 22.марта 2011.године донео одлуку бр. 01-736 о 

покретању преговарачког поступка без објављивања јавног позива, ЈНПГ 
16/11 за јавну набавку сервисисрање биохемијског анализатора Имола 
Рандоx.

За наведену набавку наручилац је посао позив једином овлашћеном 
сервисеру за биохемијски анализатор Имола Рандоx „Технофарм“ за под-
ручје Србије.

1) Предметни поступак је обустављен у фази: после истека рока за 
подношење понуда, а пре доношење одлуке о избору најповољније понуде.

2) Разлог за обуставу поступка: У року за подношење понуда није 
пристигла ниједна понуда. 

3) Датум обуставе поступка: 4.априла 2011.год.
Поука о правном леку:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
Поднети захтев за заштиту права
У року од 8 дана од дана пријема исте.
 11248

На осно ву чла на 79. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ ША БАЦ 
15000 Ша бац, Јо ва на Цви ји ћа 1

об јављује

ОД ЛУ КУ 
о об у ста ви по ступ ка

По јав ном огла су об ја вље ном у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 3 од 
24. ја ну а ра 2011. го ди не, у отво ре ном по ступ ку јав не на бав ке до ба ра по 
пар ти ја ма ОП 1/2011, об у ста вља се по сту пак јав не на бав ке за пар ти ју 11 – 
са ни тет ски ма те ри јал, из раз ло га што је при спе ла са мо јед на по ну да ко ја је 
не при хва тљи ва, јер по ну ђе на вред ност за 402% пре ла зи про це ње ну вред-
ност за пред мет ну пар ти ју. 11750

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број 116/08) 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР НЕГОТИН 

доно си 

ОДЛУКУ 
о продужењу рока

Продужава се рок за подношење понуда у отвореном поступку за 
јавну набавку по тендеру број 1/2011.

Одређује се 10. мај 2011. године до 10,00 часова као рок за подноше-
ње понуда.

 11468

На основу члана чланa 48. Статута Предшколске установе „Бајка“ 
Књажевац и члана 81. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр116/08) и Извештаја о стручној оцени број: 145 од 31.03. 2011. године и 
одлуке директора 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАЈКА“ 
Књажевац

об јављује

ОДЛУКУ 
о избору најповољније понуде у јавној набавци прехрамбених 

производа у отвореном поступку ЈН 1/2011

Бира се као најповољнија 
За партију 1. јунеће месо (млевено – комадно), понуда понуђача 

Месара ВВ Књажевац број 120 од 17.03.2011. године 
За партију 2. јаја понуда понуђача Пољопривредног газдинства 

Јеремић Градимира из Књажевца број 121 од 17.03.2011. године.
За партију 3. риба понуда понуђача СТУР Медопром Књажевац број 

128 од 18.03.2011. године.
За партију 4. месне прерађевине понуда понуђача СТУР Медопром 

Књажевац број 128 од 18.03.2011. године.
За партију 5. млеко и млечни производи понуда понуђача СТУР 

Медопром Књажевац број 128 од 18.03.2011. године.
За партију 6. хлеб понуда понуђача Житокпек АД Ниш број 100 од 

15.03.2011.године
За партију 7. брашно понуда понуђача СТУР Медопром Књажевац 

број 128 од 18.03.2011. године.
За партију 8 поврће и воће - свеже понуда понуђача заједничке пону-

де Пољопривредног газдинства Милојковић Станимира из Горњег Зунича 
и СТР „92“ Књажевац број 122 од 18.03.2011. године.

За партију 9. остале намирнице широке потрошње понуда понуђача 
СТУР Медопром Књажевац број 128 од 18.03.2011. године.

За партију 10. пилеће месо понуда понуђача Нишпродукт ДОО Ниш 
број 97 од 15.03.2011. године.

Образложење
Наручилац је дана 31.01. донео одлуку о покретању отвореног 

поступка јавне набавке прехрамбених производа обликоване по партијама 
број 1/2011. 

За наведену јавну набавку наручилац је објавио јавни позив у 
„Службеном гласнику РС“ бр. 9/2011 и на Пораталу јавних набавки. 

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело 
је једанаест понуда. 

Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну 
набавку приступила је стручној оцени приспелих понуда и сачинила из-
вештај о истом. 

У извештају о стручној оцени бр 145 Комисија је констатовала сле-
деће

Подаци о јавној набавци: 
Предмет јавне набавке: прехрамбени производи
Редни број јавне набавке: 1/2011
Процењена вредност јавне набавке : 9.377.550,00 динара
Вредност за партију 1 (без ПДВ-а).: 1.006.500,00 динара
Вредност за партију 2 (без ПДВ-а).: 240.000,00 динара
Вредност за партију 3 (без ПДВ-а).: 517.500,00 динара
Вредност за партију 4 (без ПДВ-а).: 734.500,00 динара
Вредност за партију 5 (без ПДВ-а).: 519.250,00 динара
Вредност за партију 6 (без ПДВ-а).: 720.000,00 динара
Вредност за партију 7 (без ПДВ-а).: 85.500,00 динара
Вредност за партију 8 (без ПДВ-а).: 1.931.900,00 динара
Вредност за партију 9 (без ПДВ-а).: 3.143.900,00 динара
Вредност за партију 10 (без ПДВ-а).: 478.500,00 динара
Понуде понуђача ДОО Селекта МС Књажевац за партије 

1,2,3,4,5,6,7,8,9, и 10 одбијају се као неисправне из разлога што понуђач за 
ниједну партију није доставио попуњен, потписан и оверен модел уговора 
а што је тражено конкурсном документацијом у делу обавезна садржина 
понуде као и изјаве о довољном техничким и кадровским капацитетом као 
и изјаву о кључном техничком особљу и другим лицима која ће бити одго-
ворна за извршење уговора а што је тражено конкурсном документацијом 
у делу Упутство за доказивање испуњености услова из члана 44 Закона о 
јавним набавкама. 

Понуда понуђача Нишка млекара АД Ниш за партију 9 одбија се из 
разлога што иста није сачињена у складу са чл. 36. ст. 3 Закона о јавним 
набавкама односно понудом није обухваћена целокупна партија 9. 

Понуда за партију 1 понуђача Месара ВВ из Књажевца и понуђача 
Нишпродукт ДОО Ниш прихваћене су као исправне и одговарајуће.

Понуда за партију 2 понуђача Јумис ДОО Ниш и понуђача 
Пољопривредно газдинство Јеремић Градимир из Књажевца прихваћене 
су као исправне и одговарајуће 
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Понуда за партију 3 понуђача Ловопромет ДОО Ниш , понуђача 

Нишпродукт ДОО Ниш и понуђача СТУР Медопром Књажевац прихваће-
не су као исправне и одговарајуће

Понуда за партију 4 понуђача Нишпродукт ДОО Ниш и понуђача 
СТУР Медопром Књажевац прихваћене су као исправне и одговарајуће 

Понуда за партију 5 понуђача Нишка млекара АД НИш , понуђача 
СТУР Медопром Књажевац и понуђача АД Имлек Београд прихваћене су 
као исправне и одговарајуће 

Понуда за партију 6 понуђача Житопек АД Ниш прихваћена је као 
исправна и одговарајућа.

Понуда за партију 7 понуђача Јумис ДОО Ниш и понуђача СТУР 
Медопром Књажевац прихваћене су као исправне и одговарајуће 

Понуда за партију 8 понуђача у оквиру заједничке понуде 
Пољопривредног газдинства Милојковић Станимира и СТР „92“ из 
Књажевца и понуђача СТУР Медопром Књажевац прихваћене су као 
исправне и одговарајуће 

Понуда за партију 9 понуђача Јумис АД Ниш и понуђача СТУР 
Медопром Књажевац прихваћене су као исправне и одговарајуће 

Понуда за партију 10 понуђача Нишпродукт ДОО Ниш и понуђача 
СТУР Медопром Књажевац прихваћене су као исправне и одговарајуће 

У складу са свим напред наведеним достављене понуде су оцењене 
применом критеријума из конкурсне документације на следећи начин: 

Партија 1. 
Месара ВВ Књажевац - Укупно 100 пондера; Нишпродукт ДОО Ниш 

- Укупно 88 пондера. 
Партија 2. 
Јумис ДОО Ниш - Укупно 93; ПГ Јеремић Градимир из Књажевца – 

100 пондера
Партија 3 
Ловопромет ДОО Ниш Укупно 99,80 пондера; Нишпродукт ДОО 

Ниш. Укупно 89,60 пондера; СТУР Медопром Књажевац 100 пондера.
Партија 4 
Нишпродукт ДОО Ниш Укупно 92 пондера; СТУР Медопром 

Књажевац Укупно 100 пондера. 
Партија 5 
Нишка млекара АД Ниш Укупно 95 пондера; СТУР Медопром 

Књажевац Укупно 100 пондера; Имлек АД Београд Укупно 87 пондера. 
Партија 6 
Житопек АД Ниш Укупно 100 пондера.
Партија 7 
Јумис ДОО Ниш Укупно 94 пондера; СТУР Медопром Књажевац 

Укупно 100 пондера
Партија 8
ПГ Милојковић Станимир из Књажевца и СТР „92“ Књажевац 

Укупно 100 пондера; 
СТУР Медопром Књажевац Укупно 88 пондера.
Партија 9 
Јумис ДОО Ниш Укупно 92 пондера; СТУР Медопром Књажевац 

Укупно 100 пондера. 
Партија 10 
Нишпродукт ДОО Ниш Укупно 100 пондера; СТУР Медопром 

Књажевац Укупно 98 пондера.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну 

набавку о избору најповољнијих понуда и на основу законског овлашћења 
донело одлуку о избору најповољније понуде којом се: 

За партију 1. јунеће месо (млевено – комадно), понуда понуђача 
Месара ВВ Књажевац број 120 од 17.03.2011. године 

За партију 2. јаја понуда понуђача Пољопривредног газдинства 
Јеремић Градимира из Књажевца број 121 од 17.03.2011. године.

За партију 3. риба понуда понуђача СТУР Медопром Књажевац број 
128 од 18.03.2011. године.

За партију 4. месне прерађевине понуда понуђача СТУР Медопром 
Књажевац број 128 од 18.03.2011. године.

За партију 5. млеко и млечни производи понуда понуђача СТУР 
Медопром Књажевац број 128 од 18.03.2011. године.

За партију 6. хлеб понуда понуђача Житокпек АД Ниш број 100 од 
15.03.2011.године

За партију 7. брашно понуда понуђача СТУР Медопром Књажевац 
број 128 од 18.03.2011. године.

За партију 8 поврће и воће - свеже понуда понуђача заједничке пону-
де Пољопривредног газдинства Милојковић Станимира из Горњег Зунича 
и СТР „92“ Књажевац број 122 од 18.03.2011. године.

За партију 9. остале намирнице широке потрошње понуда понуђача 
СТУР Медопром Књажевац број 128 од 18.03.2011. године.

За партију 10. пилеће месо понуда понуђача Нишпродукт ДОО Ниш 
број 97 од 15.03.2011. године.

 11608

обаВЕштЕња
На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 

РС”, број 116/08)

МИ НИ СТАР СТВО УНУ ТРА ШЊИХ ПО СЛО ВА 
ПО ЛИ ЦИЈ СКА УПРА ВА У ВА ЉЕ ВУ 

14000 Ва ље во, Узун Мир ко ва 1/А

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јавноj на бав ци

На кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти за јав ну 
на бав ку би ро тех нич ких услу га број ЈНМВ 06/11 Ми ни стар ство уну тра-
шњих по сло ва, По ли циј ска упра ва у Ва ље ву је за кљу чи ла уго вор са по-
ну ђа чем

– Сер вис „Би ро тех ни ка” вл. Ми ћић То ми слав, Ол ге Пир гић 19, Ва-
ље во. Уго вор је за кљу чен 24. мар та 2011. го ди не. Вред ност уго во ра о јав-
ној на бав ци из но си 650.000,00 без ПДВ-а. 10756

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ГЕ О ДЕТ СКИ ЗА ВОД 
Бе о град, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти.
1) По да ци о на ру чи о цу: Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де 

Ми ши ћа 39, Бе о град.
2) Пред мет јав не на бав ке: мо лер ски ра до ви.
3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци
– Пред у зе ће „Be ne ven to UMS” d.o.o., Ча чак, Дра ги ше Ми шо ви ћа 199.
 10854

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50 /09)

ГРАД СКА ОП ШТИ НА ВО ЖДО ВАЦ 
Бе о град, Уста нич ка 53

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че њу уго во ра

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти, ко ја 
се од но си на на бав ку ви три на за ход ник ГО Во ждо вац

 (број јав не на бав ке 22/11), уго вор се до де љу је по ну ђа чу
– „SZR Ma ja mi” Бе о град, Па у но ва 19и. 10785

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ОП ШТИ НА ЖА БА РИ 
12374 Жа ба ри, Кне за Ми ло ша 103

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че њу уго во ра о јав ној на бав ци ма ле вред но сти

Јав на на бав ка ма ле вред но сти 404-3/2011-01, по пар ти ја ма за по тре бе 
пред сед ни ка оп шти не Жа ба ри, Скуп шти не оп шти не Жа ба ри и Оп штин ске 
упра ве оп шти не Жа ба ри за на бав ку ад ми ни стра тив ног ма те ри ја ла (кан це-
ла риј ског по тро шног штам па ног ма те ри ја ла, то не ри и ре ци кла же то не ра и 
сит ног кан це ла риј ског ма те ри ја ла и при бо ра), по пар ти ја ма.
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На осно ву по зи ва упу ће ног по ну ђа чи ма за јав ну на бав ку ма ле вред-

но сти, по пар ти ја ма за по тре бе пред сед ни ка оп шти не Жа ба ри, Скуп шти не 
оп шти не Жа ба ри и Оп штин ске упра ве оп шти не Жа ба ри за на бав ку ад ми-
ни стра тив ног ма те ри ја ла за

– пар ти ју 1 –  кан це ла риј ски и по тро шни штам па ни ма те ри јал, уго-
вор је за кљу чен са по ну ђа чем 
– „Со лид ност” д.о.о., Сме де рев ска Па лан ка,

– пар ти ју 2 –  то не ри и ре ци кла жа то не ра, уго вор је за кљу чен са 
– „Све тлост Пла на” д.о.о., Ве ли ка Пла на,

– пар ти ја 3 –  си тан кан це ла риј ски ма те ри јал и при бор, уго вор је 
за кљу чен са 
– АД „Мо ра ва” Жа ба ри.

 10624

ЗУ ТЕХ НИЧ КО-ЕКО НОМ СКИ ЦЕН ТАР 
КЛИ НИЧ КОГ ЦЕН ТРА СР БИ ЈЕ 

Бе о град, Па сте ро ва 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру 

У отво ре ном по ступ ку за јав ну на бав ку на мир ни ца по пар ти ја ма ЈН 
НАМ 02 /2011, ко ји је об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 5 од 1. 
фе бру а ра 2011. г., на ру чи лац ЗУ Тех нич ко-еко ном ски цен тар КЦС је за-
кљу чио уго вор са фир мом 

– Ма ко ви ца а.д., Са ви ћа млин 9, Мла де но вац, за пар ти ју 5 ко ре за 
ги ба ни цу.

 10733

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, број 116/08)

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И ПЛАНИРАЊЕ 
„ДИП МЛАДЕНОВАЦ” 

Младеновац, Краља Петра I број 246 

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

У преговарачком поступку за јавну набавку мале вредности број 3 – 
нови и додатни завршни радови на изградњи смештајног и хирушког обје-
кта у Азилу за напуштене животиње, закључен је уговор са предузећем

„Сигма” д.о.о. из Младеновца, улица Краља Петра I бр. 296/III.
Основ за спровођење преговарачког поступка без објављивања ја-

вног позива је члан 24. Закона о јавним набавкама.
 10859

ПД „ДРИН СКО-ЛИМ СКЕ ХЕ” ДОО БА ЈИ НА БА ШТА 
OГРАНАК ХЕ „ЗВОР НИК” МА ЛИ ЗВОР НИК 

15318 Ма ли Звор ник, Кра ља Пе тра I број 40

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру 

о јав ној на бав ци ма ле вред но сти број 06/2011

1) По да ци о на ру чи о цу: ПД „Дрин ско-Лим ске ХЕ” д.о.о. Ба ји на Ба-
шта, Oгранак ХЕ „Звор ник” Ма ли Звор ник, Кра ља Пе тра I број 40 Ма ли 
Звор ник.

2) Пред мет јав не на бав ке ма ле вред но сти: на бав ка по тро шног ма те-
ри ја ла за ТО.

3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 
на бав ци ма ле вред но сти:

– СТР „ТИБ”, Ма ли Звор ник.
4) Да тум за кљу че ња уго во ра: 1. 4. 2011. го ди не.
5) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци ма ле вред но сти: 800.000,00 ди-

на ра.
 10609

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08 )

ИЗ ДА ВАЧ КИ ЗА ВОД „ФО РУМ” 
21000 Но ви Сад, Вој во де Ми ши ћа 1

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

На осно ву спро ве де ног пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња 
јав ног по зи ва за на бав ку услу ге – пре лом тек ста за де ло: „Pé no vátz An tal: 
Ó-Mo ro vi ca, Jaj Pac sér”, уго вор је за кљу чен са 

- Елед Чер ник, из Но вог Са да.
Но ви Сад, 7. апри ла 2011. го ди не. 11036

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08 )

ИЗ ДА ВАЧ КИ ЗА ВОД „ФО РУМ” 
21000 Но ви Сад, Вој во де Ми ши ћа 1

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци
На осно ву спро ве де ног пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав-

ног по зи ва за на бав ку услу ге – лек то ри са ње ру ко пи са: „Id. Kor hecz Ta más: 
Rej tély”, уго вор је за кљу чен са 

- Кин га Ша ги Вар га, из Но вог Са да.
Но ви Сад, 7. апри ла 2011. го ди не. 11036

На осно ву чла на 14.став 1. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма-
ле вред но сти („Службени гла сник РС” ,број 50/09)

ГРАД СКИ ЦЕН ТАР ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД 
11000 Бе о град, Ру ска 4

об  ј а  вљу  ј е 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти до ба ра 

ЈН бр. 180-19- опре ма и си тан ин вен тар за опре ма ње пет ста но ва за 
ста но ва ње мла дих ко ји на пу шта ју за шти ту у на се љу Ка мен дин

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти до ба ра 
– ЈН бр. 180-19-,опре ма и си тан ин вен тар за опре ма ње пет ста но ва за ста но-
ва ње мла дих ко ји на пу шта ју за шти ту у на се љу Ка мен дин, Град ски цен тар за 
со ци јал ни рад, Ру ска број 4, Бе о град је за кљу чио уго вор о јав ној на бав ци са 
по ну ђа чем Јt Li ka com pany,d.o.o. Све то сав ска 400, 11 460 Ба ра је во. 10867

ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА 
РАД, ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ И РАВ НО ПРАВ НОСТ ПО ЛО ВА 

21000 Но ви Сад, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16
об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ним уго во ри ма 

На осно ву спро ве де ног поступк a јав не на бав ке ма ле вред но сти, 
услу ге ре ви зи је про јек та, број 117-404-63/2011, иза бра на је по ну да по ну-
ђа ча 

– „BDO” д.о.о., Кне за Ми ха и ло ва 10/III, Бе о град. 10676

На осно ву чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред-
но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ВО ДО ВОД” 
22000 Срем ска Ми тро ви ца, Ста ри шор 114

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру за јав ну на бав ку услу га

На осно ву спро ве де ног по ступ ка за јав ну на бав ку ма ле вред но сти 
У08/11 број 305 од 4. марта 2011. го ди не за на бав ку услу ге узор ко ва ње и 
ана ли за ква ли те та во де за пи ће оби ма „Б” – пе ри о дич на ана ли за, уго вор о 
јав ној на бав ци за кљу чен је са по ну ђа чем 

– Ин сти тут за јав но здра вље Вој во ди не Но ви Сад. 10869
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На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 

РС”, број 116/08)

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ЗА УРЕ ЂЕ ЊЕ И ОДР ЖА ВА ЊЕ 
СПОРТ СКИХ ТЕ РЕ НА И ОБЈЕ КА ТА „МЛА ДОСТ” 

Пан че во, Ми ло ша Тре бињ ца 3

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

Вр ста по ступ ка: јав на на бав ка ма ле вред но сти.
Пред мет јав не на бав ке: на бав ка и уград ња по стро је ња за ком пен за-

ци ју ре ак тив не енер ги је, ЈНМВ бр. 01/11
Уго вор је до де љен
- „Ter mo in že nje ring” д.о.о , Бра ће Јо ва но ви ћа 43, Пан че во
Уго вор је за кљу чен 4. априла 2011. го ди не.
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци је 472.000,00 ди на ра без ПДВ-а, 

од но сно 556.960,00 ди на ра са ПДВ-ом. 10587

На осно ву чла на 79. став 4. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) и чла на 14. став 1. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не 
на бав ке ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈП ЕПС „ЕЛЕК ТРО СР БИ ЈА” ДОО КРА ЉЕ ВО 
36000 Кра ље во, Ди ми три ја Ту цо ви ћа 5

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке до ба ра ма ле вред но сти 

– ре гу ла тор пу ње ња 
број МН 18/2011

Раз лог за об у ста ву по ступ ка: из објек тив них и до ка зи вих раз ло га ко-
ји се ни су мо гли пред ви де ти у вре ме по кре та ња по ступ ка и ко ји оне мо гу-
ћа ва ју да се за по че ти по сту пак окон ча.

Об у ста вља се по сту пак јав не на бав ке до ба ра ма ле вред но сти – ре-
гу ла тор пу ње ња, број МН 18/2011, јер је у ро ку за под но ше ње по ну да на 
адре су на ру чи о ца при спе ла јед на фи нан сиј ски не при хва тљи ва по ну да.

Да тум до но ше ња од лу ке о об у ста ви по ступ ка: 6. април 2011. го ди не.
 10937

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 4. и чла на 74. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ВО ДО КА НАЛ”  
Сом бор, Бе лог го лу ба 5

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти 

број 02-37/28-2011

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти, чи ји 
је пред мет би ла на бав ка до бра – си гур но сни вен тил са кљу чем, ред ни број 
јав не на бав ке 02-37/28-2011, Уго вор о јав ној на бав ци ма ле вред но сти за-
кљу чен је са нај по вољ ни јим по ну ђа чем:

„Дел та Но ва” д.о.о. Бач ка Па лан ка, Југ Бог да на 1.
Уго во ре на вред ност је: 1.800.000,00 ди на ра без ПДВ-а. 11203

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 4. и чла на 74. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ВО ДО КА НАЛ”  
Сом бор, Бе лог го лу ба 5

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти 

број 02-37/43-2011

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти, чи ји 
је пред мет би ла на бав ка до бра – кан це ла риј ски ма те ри јал, ред ни број јав не 

на бав ке 02-37/43-2011, Уго вор о јав ној на бав ци ма ле вред но сти за кљу чен 
је са нај по вољ ни јим по ну ђа чем:

„Ли те ра” д.о.о. Сом бор, Сам ка Ра до са вље ви ћа 5.
Уго во ре на вред ност је: 700.000,00 ди на ра без ПДВ-а. 11202

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР „АЛЕКСИНАЦ” 
18220 Алексинац, М. Поповића 144

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученим уговорима

Врста поступка: Поступак јавне јабавке – сервис – мале вредности.
Подаци о наручиоцу: Здравствени центар „Алексинац”.
Предмет јавне набавке: Сервис апарата и уредјаја у стоматологији.
Назив понудјача са којим је закључен уговор: „ДИДЕН”“ из Ниша.
Број уговора и датум зкључивања: 31. март 2011. године.
Вредност уговора: 130.000,00 динара без ПДВ-а. 11585

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР „СТУДЕНИЦА” 
Краљево, Југ Богданова 112

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученим уговорима

У спроведеном отвореном поступку за набавку имплантанта у орто-
педији уговор је закључен за партију 5 са понуђачем ,,Narcissus’’ Ада.

 11353

На основу члана 14. став 1. Правилника о поступку јавне набавке 
мале вредности

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР „СТУДЕНИЦА” 
Краљево, Ул. Југ Богданова 112

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученим уговорима

У спроведеном поступку ЈНМВ за набавку акумулатора уговор је 
закључен са понуђачем

– ,,Sunglight” Београд. 11352

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) 

РА ДИ О ДИ ФУ ЗНА УСТА НО ВА 
РА ДИО ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈА СР БИ ЈЕ 

Бе о град, Та ков ска 10

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру 

Вр ста по ступ ка: II фа за ре стрик тив ног по ступ ка. 
Ред ни број јав не на бав ке: Д-24/10.
1) По да ци о на ру чи о цу: Ра ди о ди фу зна уста но ва – Ра ди о Те ле ви зи ја 

Ср би је, Та ков ска 10, Бе о град.
2) Пред мет јав не на бав ке: ра чу нар ска мре жна опре ма.
3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци 
– „Di a log” Бе о град, Та де у ша Ко шћу шка 82.
4) Да тум за кљу че ња уго во ра: 29. 3. 2011. го ди не.
5) Вред ност уго во ра јав не на бав ке: 4.065.851,00 ди на ра без ПДВ-а.
  10889 
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На осно ву чла на 74. За кон о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 

РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈКП СО ПОТ 
11450 Со пот, Кне за Ми ло ша 45а

oб јављује 
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 

На осно ву успе шно спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред-
но сти, за на бав ку услу га – сер вис во до ме ра, JКП Со пот за кљу чи ло је уго-
вор, 28. мар та 2011. го ди не, са по ну ђа чем 

– Ин са из Бе о гра да. 10744

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 4. и чла на 74. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о 
по ступ ку јав не на бав ке ве ли ке вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
50/09) а на кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти – вр-
ше ња струч ног над зо ра над из во ђе њем ра до ва на адап та ци ји и са на ци ји 
по слов но стам бе ног објек та у Б. Кр сма но вић, Бр.од лу ке 404-15/2011-08, 
и за кљу че ног Уго во ра о јав ној на бав ци сход но чла ну 82 За ко на о јав ним 
на бав ка ма 

ОП ШТИ НА ПА РА ЋИН 
Параћин,То ме Жи ва но вић 10

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

Уго вор о јав ној на бав ци вр ше ња струч ног над зо ра над из во ђе њем ра-
до ва на адап та ци ји и са на ци ји по слов но-стам бе ног у Б.Кр сма но вић, за оп-
штин ску упра ву Па ра ћин, (ред.бр.ЈН 404-15/11-08), по по зи ву об ја вље ном 
на огла сној та бли оп штин ске упра ве Па ра ћин, и на сај ту оп штин ске упра ве 
Па ра ћин, за кљу чен је са по ну ђа чем

– „Ин жи ње ринг плус про јект” из Бе о гра да, да на 23. марта 2011.год.
 10612

НА РОД НО ПО ЗО РИ ШТЕ 
11000 Бе о град, Фран цу ска 3

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти за на-
бав ку услу га штам па ња ма лих фор ма та са из ра дом гра фич ких фил мо ва за 
2011. го ди ну, за кљу чен је уго вор са по ну ђа чем

– СЗГР „For mat” d.o.o. , Бе о град, Пан чи ће ва 10.
Уго вор је за кљу чен 17.фебруара 2011. го ди не.
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци без ПДВ-а из но си 1.002.500,00 

ди на ра. 10795

На осно ву чла на 78. став 4., чла на 82. став 1.За ко на о јав ним на бав-
ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ПИ ЈА ЦЕ МЛА ДЕ НО ВАЦ” 
11400 Мла де но вац, Кра љи це Ма ри је 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру 

На осно ву спро ве де не јав не на бав ке ма ле вред но сти  до бра: хар-
двер ско-софт вер ско ре ше ње за ре гу ла ци ју и на пла ту пар ки ра ња, за јед но са 
ви део над зо ром пар ки ра ли шта на објек ту Ауто-те рет на ста ни ца у Се на ји. 
Број јав не на бав ке 3/2011, уго вор је за кљу чен са по ну ђа чем: 

– „Mo ni to ring & Lo gi stic” doo из Су бо ти це, Трг Ца ра Јо ва на Не на-
да  15/7. 

Да тум за кљу че ња уго во ра : 28. март 2011.го ди не. 
Вред ност уго во ра: 3.147.500,00 ди на ра, без ПДВ-а. 10591

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС” број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ГРАД ВРА ЊЕ 
17501 Вра ње, Пе ти Кон грес 1

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

Уго вор о јав ној на бав ци ма ле вред но сти број 16-404-12/11 – на мир-
ни це за би фе град ске упра ве, за кљу чен је са по ну ђа чем 

–„Би о про дукт гру па” д.о.о. Вра ње. 10865

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма

ПД „ЕЛЕК ТРО СР БИ ЈА” ДОО  
ОГРА НАК „ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА УЖИ ЦЕ”  

Ужи це, Мом чи ла Те ши ћа 13 

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о до де ли уго во ра о јав ној на бав ци ма ле вред но сти на осно ву по зи ва  
за до ста вља ње по ну да од 28. ја ну а ра 2011. го ди не за на бав ку до ба ра

Уго вор се до де љу је за:
– до бра: ле жа је ви за МХЕ Кра тов ска Ре ка по ну ђа чу 
– ПТП „Те ра зи је” д.о.о., Ни ко ле Па ши ћа 37, Ужи це у из но су од 

170.115,00 ди на ра без ПДВ- а;
за уго вор о јав ној на бав ци ма ле вред но сти на осно ву по зи ва за до-

ста вља ње по ну да од 8. фе бру а ра 2011. го ди не за на бав ку услу га, уго вор се 
до де љу је за:

– услу гу: сер ви си ра ње фо то ко пир апа ра та и те ле факс ма ши на са за-
ме ном де ло ва по ну ђа чу

– „Цен тар би ро” ОД, М.М. Ма га зи но вић 11, Ужи це у из но су до 
300.000,00 ди на ра без ПДВ- а на го ди шњем ни воу;

за уго вор о јав ној на бав ци ма ле вред но сти на осно ву по зи ва за до-
ста вља ње по ну да од 8. фе бру а ра 2011. го ди не за на бав ку до ба ра, уго вор се 
до де љу је за:

– до бра: сер ви си ра ње ра чу нар ске опре ме са за ме ном и ис по ру ком де-
ло ва по ну ђа чу 

– „Би ро сер вис” д.о.о., Ве ли ки парк 2б, Ужи це у из но су до 600.000,00 
ди на ра без ПДВ- а на го ди шњем ни воу;

за уго вор о јав ној на бав ци ма ле вред но сти на осно ву по зи ва за до-
ста вља ње по ну да од 8. фе бру а ра 2011. го ди не за на бав ку услу га, уго вор се 
до де љу је за:

– услу гу: сер ви си ра ње штам па ча са за ме ном де ло ва по ну ђа чу 
– „Ера софт” д.о.о. , Кне за Ла за ра 7, Ужи це у из но су до 300.000,00 

ди на ра без ПДВ- а на го ди шњем ни воу. 10835

ЈП ЕПС ПД ЈУ ГО И СТОК НИШ 
 ОГРА НАК ЕЛЕК ТРО ТИ МОК ЗА ЈЕ ЧАР 

19000 За је чар, Трг осло бо ђе ња 37

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о до де ли уго во ра по јав ној на бав ци – ма ле вред но сти 

– на бав ка ра до ва: гра ђе вин ски ра до ви по хит но сти по ступ ка – По гон 
Кња же вац.

Уго вор у по ступ ку пред мет не јав не на бав ке ма ле вред но сти услу га 
ЗЈНМВР 15/10-3, за кљу чен је са

– „Хи дро коп ин же ње ринг” д.о.о., Кња же вац. 10728

На осно ву чла на 70. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 50/09)

ЗА ВОД ЗА ТРАН СФУ ЗИ ЈУ КР ВИ ВОЈ ВО ДИ НЕ 
21000 Но ви Сад, Хај дук Вељ ко ва 9а

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру

За вод за тран сфу зи ју кр ви Вој во ди не, као на ру чи лац, по кре нуо је 
пре го ва рач ки по сту пак јав не на бав ке, за на бав ку под ло га за Беп , број ЈН-
01-19/11, про це ње не вред но сти 398 305,00 ди на ра без пдв-а.Уго вор је до-
де љен по ну ђа чу 

–„In ter la be xim” д.о.о, из Бе о гра да, Бир ча ни но ва 19. 10748
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На осно ву чла на 79. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 

РС” број 116/08)

ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ 
26000 Пан че во, Па сте ро ва 2

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке

Об у ста вља се по сту пак за VI II јав ну на бав ку ве ли ке вред но сти за 
2011. го ди ну за ла бо ра то риј ски ма те ри јал пар ти ја VI II – Ан ти би о грам I ди-
јаг но стич ки ди ско ви I та бле те, због то га што ни је би лоа ни јед на ис прав на 
по ну да. 10883

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. став 1. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „РА КИ ЛА КО ТА РОВ-ВУ КА”  
11550 Ла за ре вац, Да ре Ран ђић 1

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру

Пред школ ска Уста но ва „Ра ки ла Ко та ров-Ву ка” Ла за ре вац, Да ре Ран-
ђић 1, на ру чи лац у по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти број: 08/11, 
пар ти ја VI II за на бав ку до ба ра: на мир ни ца-ко ло ни јал не ро бе, за кљу чи ла 
је уго вор са по ну ђа чем

– „Про-ко мерц” д.о.о. Срем чи ца, Го рич ка 132.
Вред ност уго во ра је 1.128.966,00 ди на ра, без ПДВ. 10905 

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09) 

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „БУ КУ ЉА” 
34300 Аран ђе ло вац, Бра ни сла ва Ну ши ћа 1

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о об у ста ви по ступ ка

1. Вр ста по ступ ка: ре дов ни по сту пак, број 02/2011.
2. По да ци о на ру чи о цу: ЈКП „Бу ку ља” 34300 Аран ђе ло вац, Бра ни-

сла ва Ну ши ћа 1.
3. Пред мет јав не на бав ке: гра ђе вин ски ма те ри јал по пар ти ја ма.
Об у ста вља се по сту пак за II пар ти ју – пе сак, шо дер. 
4. Раз лог за об у ста ву по ступ ка: по ну де ко је су при сти гле пре ва зи ла зе 

пла ни ра ну вред ност на бав ке (члан 78. За ко на о јав ним на бав ка ма).
5. Да тум об у ста ве по ступ ка: Од лу ка о об у ста ви по ступ ка број 04-

528/1 од 1.април 2011. го ди не. 10885

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ДОМ ЗА СТА РЕ И ПЕН ЗИ ОНЕ РЕ МОЛ 
24435 Мол, ЈНА 105

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

На кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 002-
04/2011 за јав ну на бав ку до ба ра: хра на за жи во ти ње, по пар ти ја ма 29. мар-
та 2011. го ди не за кљу чен је уго вор са по ну ђа чи ма

1. Ве те ри нар ска ста ни ца д.о.о. Ада са се ди штем у Ади, Ле њи но ва 
100, 24430 Ада

– за пар ти ју 1 – „Sa no ami no gold”, „Spe ci jal mast” „Sa no Do mi no”, 
„Sa no su gi”.

Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци до ба ра из но си 394.521,00 ди на ра.
2. Со ја про те ин а.д. са се ди штем у Бе че ју, Ин ду стриј ска зо на б.б. 

21220 Бе чеј
– за пар ти ју 2 – со ји на сач ма. Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци до-

ба ра из но си 314.352,00 ди на ра. 10880

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 4. и чла на 74. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) и чла на 14 Пра вил ни ка о 
по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти број („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
50/09), а на кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти за из-
во ђе ње јед но днев них и ви ше днев них екс кур зи ја и ле то ва ња ко ри сни ка До-
ма за де цу и омла ди ну оме те ну у раз во ју Ве тер ник ЈН МВ 6/2011 

ДОМ ЗА ДЕ ЦУ И ОМЛА ДИ НУ ОМЕ ТЕ НУ У РАЗ ВО ЈУ 
Ве тер ник, Книн ска 157

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти

Уго вор о јав ној на бав ци ма ле вред но сти ко ја за пред мет има из во ђе-
ње јед но днев них и ви ше днев них екс кур зи ја и ле то ва ња ко ри сни ка До ма за 
де цу и омла ди ну оме те ну у раз во ју Ве тер ник за кљу чен је 5. апри ла 2011. 
го ди не са сле де ћим по ну ђа чем

– ДОО „Атић То урс” из Но вог Са да. 10899 

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 4. и чла на 74. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о 
по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти број („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
50/09), а на кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти ко ја 
за пред мет има на бав ку оде ће, обу ће, уни фор ми за рад ни ке –ХТЗ и оде ће, 
обу ће за ко ри сни ке ред ни број ЈН МВ 8/2011

ДОМ ЗА ДЕ ЦУ И ОМЛА ДИ НУ ОМЕ ТЕ НУ У РАЗ ВО ЈУ 
Ве тер ник, Книн ска 157

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти

Уго вор о јав ној на бав ци ма ле вред но сти ко ја за пред мет има на бав ку 
на бав ку оде ће, обу ће, уни фор ми за рад ни ке – ХТЗ и оде ће, обу ће за ко ри-
сни ке ред ни број ЈН МВ 8/2011 за кљу чен је да на 5. апри ла 2011. го ди не са 
сле де ћим по ну ђа чем 

– „Са ни та ци ја – МС” СЗР из Но вог Са да. 10899

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 4. и чла на 74. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о 
по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти број („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
50/09), а на кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти ко ја за 
пред мет има на бав ку по сте љи не, пре кри ва ча, пе шки ра и ма те ри ја ла за ши-
ва ње ред ни број ЈН МВ 9/2011

ДОМ ЗА ДЕ ЦУ И ОМЛА ДИ НУ ОМЕ ТЕ НУ У РАЗ ВО ЈУ 
Ве тер ник, Книн ска 157

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти

Уго вор о јав ној на бав ци ма ле вред но сти ко ја за пред мет има на бав ку 
по сте љи не, пре кри ва ча, пе шки ра и ма те ри ја ла за ши ва ње ред ни број ЈН 
МВ 9/2011 за кљу чен је да на 5. апри ла 2011. го ди не са сле де ћим по ну ђа чем 

– ДОО „П&Б плус” из Но вог Са да. 10899

На осно ву чл. 69, 70. и 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08)

РЕ ПУ БЛИЧ КА АГЕН ЦИ ЈА ЗА ТЕ ЛЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ 
11000 Бе о град, Ви шњи ће ва 8

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти, услу га – фи зич ко-тех нич-
ког обез бе ђе ња објек та „КМЦ Ниш”, број 1-02-4047-3/11, за кљу чен је Уго-
вор са по ну ђа чем 

– „G4S Se cu re So lu ti ons” Бе о град, Те ра зи је 31, број 1-02-4047-3/11-16 
од 31.марта 2011. го ди не, у из но су од 14.688,00 евра без ПДВ-a, што пре ма 
сред њем де ви зном кур су НБС, евра у од но су на ди нар, на дан отва ра ња по-
ну да, из но си 1.529.020,80 ди на ра без ПДВ-a. 10751
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На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 

РС”, број 116/08)

ОП ШТИ НА БЕ ЛА ПА ЛАН КА 
18310 Бе ла Па лан ка, Ка ра ђор ђе ва 28

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

Вр ста по ступ ка: по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти.
Оп шти на Бе ла Па лан ка је, на кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке 

ма ле вред но сти за на бав ку ра до ва – Из во ђе ње ра до ва на за вр шет ку мо ста 
пре ко Ко рит нич ке ре ке на пу ту Бе ла Па лан ка – Мо кра, за кљу чи ла уго вор 
са по ну ђа чем

– Пред у зе ће за ин же ње ринг, про јек то ва ње и из во ђе ње ра до ва у гра-
ђе ви нар ству „Мо де линг” д.о.о., Про ку пље.

Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 1.395 463,75 ди на ра без ПДВ-а.
 10831

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ОП ШТИ НА БЕ ЛА ПА ЛАН КА 
18310 Бе ла Па лан ка, Ка ра ђор ђе ва 28

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

Вр ста по ступ ка: по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти.
Оп шти на Бе ла Па лан ка је, на кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке 

ма ле вред но сти за на бав ку до ба ра – из ра да ен те ри је ра пот кро вља у згра ди 
Оп шти не Бе ла Па лан ка, за кљу чи ла уго вор са по ну ђа чем

– „Уни-стил” д.о.о., Ниш, Бу ле вар ца ра Кон стан ти на 3, 18000 Ниш.
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 2.186 440,00 ди на ра без ПДВ-а, 

од но сно 2.580.000,00 ди на ра са ПДВ-ом. 10831

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ОП ШТИ НА БЕ ЛА ПА ЛАН КА 
18310 Бе ла Па лан ка, Ка ра ђор ђе ва 28

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

На осно ву спро ве де ног отво ре ног по ступ ка јав не на бав ке за на бав ку 
услу га – из ра да пла на ге не рал не ре гу ла ци је Оп шти не Бе ла Па лан ка, уго-
вор је за кљу чен са по ну ђа чем

– ЈП „За вод за ур ба ни зам Ниш” са п.о. Ниш, 7. ју ла 6, укуп не вред но-
сти 7.590.000,00 ди на ра без ПДВ-а, од но сно 8.956.200,00 са ПДВ-ом.

 10831

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ОП ШТИ НА БЕ ЛА ПА ЛАН КА 
18310 Бе ла Па лан ка, Ка ра ђор ђе ва 28

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

На осно ву спро ве де ног отво ре ног по ступ ка јав не на бав ке за на бав ку 
ра до ва – са на ци ја и по прав ка ули ца и ло кал них пу те ва на те ри то ри ји оп-
шти не Бе ла Па лан ка, уго вор је за кљу чен са по ну ђа чем

„Ати на плус” д.о.о., Ниш, Кне ги ње Љу би це 9/9, укуп не вред но сти 
9.749.624,30 ди на ра без ПДВ-а, од но сно 11.504.556,67 ди на ра са ПДВ-ом.

 10831

На осно ву чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред-
но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЦЕН ТАР ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД СМЕ ДЕ РЕ ВО 
11300 Сме де ре во, Кнез Ми хај ло ва 29

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру у по ступ ку на бав ке ма ле вред но сти

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 
55401-9/2011 чи ји је пред мет на бав ка ма зу та уго вор је до де љен по ну ђа чу

– „НИС” а.д. Но ви Сад. 10799

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ГЕ О ДЕТ СКИ ЗА ВОД 
Бе о град, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 39

об јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти.
1) По да ци о на ру чи о цу: Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де 

Ми ши ћа 39, Бе о град.
2) Пред мет јав не на бав ке: зи дар ски ра до ви.
3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци
– Пред у зе ће „Al bi-pro” d.o.o., 11000 Бе о град, Ван ђе ла То ме 7. 10856

На осно ву чла на 74. За кон о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈКП СО ПОТ 
11450 Со пот, Кне за Ми ло ша 45а

oб јављује 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 

На осно ву успе шно спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред-
но сти, за на бав ку до ба ра – де ло ви за во зи ла, JКП Со пот за кљу чи ло је уго-
вор, 28. мар та 2011. го ди не, са по ну ђа чем 

– Дра гон флај из Бе о гра да. 10743

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЈЕ ЧАР 
19000 За је чар, Трг осло бо ђе ња 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

Уго вор за јав ну на бав ку пру жа ње услу га ре ви зи је бу џе та гра да За је-
ча ра за 2010. го ди ну, број јав не на бав ке 404-31 за кљу чен је са 

– „DST-Re vi zi ja” д.o.o., Бе о град, Го це Дел че ва 38, ПИБ 101712539 ма-
тич ни број 17245651, као по ну ђа чу ко ји је до ста вио нај по вољ ни ју по ну ду. 
 10909

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла ник 
РС”, број 116/08)

УСТА НО ВА СТУ ДЕНТ СКИ ЦЕН ТАР „БЕ О ГРАД” 
11000 Бе о град, Све то за ра Мар ко ви ћа 56

oб јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

У пре го ва рач ком по ступ ку са об ја вљи ва њем јав ног по зи ва за јав ну 
на бав ку об ли ко ва ну по пар ти ја ма за при ба вља ње до ба ра: пре храм бе ни 
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про из во ди за по тре бе ис хра не сту де на та у сту дент ским ре сто ра ни ма Уста-
но ве сту дент ски цен тар „Бе о град”, пар ти ја 1. чај, под озна ком ППДО-3/11, 
а по по зи ву за до ста вља ње по ну да број 585 од 28. јануара 2011. го ди не , 
за кљу чен је уго вор са по ну ђа чем

– „Ма дра де ус” д.о.о. Зе мун.
 10804

На осно ву чла на 79. став 4., а сход но чла ну 70. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НО ОСУ И ГУ РА ЊЕ БЕ О ГРАД 
11000 Бе о град, Јо ва на Ма ри но ви ћа 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о об у ста ви по ступ ка у јав ној на бав ци уград ног ма те ри ја ла  
у кар ди о ло ги ји – стен то ва за 2011. го ди не - за пар ти је 8 и 9

Ре пу блич ки за вод за здрав стве но оси гу ра ње је да на 30. мар та 2011. 
го ди не до нео Од лу ку бр. 404-1-22/11-33 о по кре та њу отво ре ног по ступ ка 
јав не на бав ке уград ног ма те ри ја ла у кар ди о ло ги ји – стен то ви за 2011. го-
ди ну, за по тре бе ре фе рент них здрав стве них уста но ва у Ре пу бли ци Ср би ји.

Пред мет на бав ке об ли ко ван је у 12 пар ти ја.
За пред мет ну јав ну на бав ку јав ни по зив за при ку пља ње по ну да је об-

ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку РС” број 10/11 од 18. фе бру а ра 2011. го ди не. 
По сту пак јав не на бав ке је за до ле на ве де не пар ти је:
8. Пе ри фер ни стен то ви пре мон ти ра ни на ба лон са ће ли ја ма отво ре-

ног ди зај на и
9. Стен то ви пре мон ти ра ни на ба лон, за при ме ну у пот ко ле ним ар те-

ри ја ма,
об у ста вљен у фа зи пре до но ше ња од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по-

ну де.
По сту пак јав не на бав ке уград ног ма те ри ја ла кар ди о ло ги ји – стен то-

ви за 2011. го ди ну за пар ти је 8 и 9 је об у ста вљен, из раз ло га што за пар ти ју 
8 до ста вље не су две по ну де и то по ну де по ну ђа ча Yuni com d.o.o. и Her mes 
system d.o.o. ко је ујед но ни су ис прав не у сми слу чла на 2. став 1. тач ка 17. 
За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08), из раз-
ло га што по ну ђа чи ни су до ста ви ли сту ди је у Cur rent Con tents-y, а што је 
оба ве зан услов за уче шће у по ступ ку пред мет не јав не на бав ке.

За пар ти ју 9 До ста вље не су две по ну де и то по ну де по ну ђа ча Yuni-
com d.o.o. и за јед нич ка по ну да Me di cal ino va tion d.o.o.- ho spi tal li ne, ко је 
ујед но ни су ис прав не у сми слу чла на 2. став 1. тач ка 17. За ко на о јав ним 
на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08), из раз ло га што по ну ђа-
чи ни су до ста ви ли сту ди је у Cur rent Con tents-y, а што је оба ве зан услов за 
уче шће у по ступ ку пред мет не јав не на бав ке.

Сход но на ве де ном, ди рек тор Ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси-
гу ра ње је да на 30. мар та 2011. го ди не, при ме ном чла на 79. став 1. За ко на о 
јав ним на бав ка ма, до нео од лу ку о об у ста ви отво ре ног по ступ ка јав не на-
бав ке уград ног ма те ри ја ла у кар ди о ло ги ји – стен то ви за 2011. го ди ну - за 
пар ти је 8 и 9.

 10798

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, број 116/08) 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 
11000 Београд, Његошева 77 

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци  

број 404/2-349/2010  
(Партијa број 2)

Уговор о јавној набавци у отвореном поступку за извођење радова на 
пејзажном уређењу унутрашњег дворишта стамбеног блока између улица 
Ивана Ђаје, Мутапове и Макензијеве у Београду (Партија број 2), закљу-
чен је са

– „Биодекор” д.о.о., Београд, Сурчинска 9д, као понуђачем чија је 
понуда изабрана као најповољнија у предметном поступку јавне набавке.

 10791

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЈЕ ЧАР 
19000 За је чар, Трг осло бо ђе ња 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
 о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

Уго вор за јав ну на бав ку ма ле вред но сти за пру жа ње услу га фи зич-
ко-тех нич ког обез бе ђе ња глав не згра де Град ске упра ве За је чар , број јав не 
на бав ке 404-22 за кљу чен је са 

– ДОО „Se cu ri tas Ser vi ces” Бе о град, Ми лен ти ја По по ви ћа 9, ПИБ 
102941341, ма тич ни број 17487809 као по ну ђа чу ко ји је до ста вио нај по-
вољ ни ју по ну ду.  10910

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС” број 116/08)

ЈКП „ЕНЕР ГА НА” 
25000 Сом бор, Ми ле те Про ти ћа 14

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: јав на на бав ка ма ле вред но сти – ре до ван по сту пак.
1. Пред мет и број јав не на бав ке: обез бе ђе ње објек та по слов не згра де 

у ули ци Ми ле те Про ти ћа 14, Сом бор, број 02/МВ/11.
2. На зив по ну ђа ча: Ана кон да, Кон дић и оста ли, Ор тач ко дру штво, 

Сом бор, Ко њо ви ће ва 1.
3. Да тум за кљу че ња уго во ра: 4. април 2011. го ди не.
4. Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 700.000 ди на ра без ПДВ-а.
 10829

ОП ШТИ НА БАЧ 
21420 Бач, Трг др Зо ра на Ђин ђи ћа 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти, на бав ка до ба ра – нафт-
них де ри ва та, брoj 404-1-2/2011-III, за кљу чен је 22. фе бру а ра 2011. го ди не 
уго вор са 

– „НИС” а.д. Но ви Сад. 10846

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/09)

МИ НИ СТАР СТВО ЕКО НО МИ ЈЕ И РЕ ГИ О НАЛ НОГ РАЗ ВО ЈА 
ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА МЕ РЕ И ДРА ГО ЦЕ НЕ МЕ ТА ЛЕ 

11000 Бе о град, Ми ке Ала са 14

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че њу уго во ра о јав ној на бав ци

У по ступ ку јав не на бав ке ла бо ра то риј ског на ме шта ја за ла бо ра то-
ри ју за при ти сак, по по зи ву за до ста ву по ну да број 393-4/3-03-4/3 од 17. 
фе бру а ра 2011. го ди не, у јав ној на бав ци ма ле вред но сти, уго вор о јав ној 
на бав ци до де љен је по ну ђа чу

– Si neks la bo ra to ri ja d.o.o., Но ви Бе о град, Ју ри ја Га га ри на 153а/II.
 10696
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На осно ву чла на 79. став 4., а сход но чла ну 70. За ко на о јав ним на-

бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број116/08)

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НО ОСУ И ГУ РА ЊЕ БЕ О ГРАД 
11000 Бе о град, Јо ва на Ма ри но ви ћа 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о об у ста ви по ступ ка у јав ној на бав ци уград ног ма те ри ја ла  

у кар ди о ло ги ји – ба лон ка те те ра за 2011. го ди не - за пар ти ју 8

Ре пу блич ки за вод за здрав стве но оси гу ра ње је да на 30. мар та 2011. 
го ди не до нео Од лу ку број 404-1-20/11-21 о по кре та њу отво ре ног по ступ-
ка јав не на бав ке уград ног ма те ри ја ла у кар ди о ло ги ји – ба лон ка те те ра за 
2011. го ди ну, за по тре бе ре фе рент них здрав стве них уста но ва у Ре пу бли ци 
Ср би ји.

Пред мет на бав ке об ли ко ван је у 8 пар ти ја.
За пред мет ну јав ну на бав ку јав ни по зив за при ку пља ње по ну да је 

об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку РС” број10/2011 од 18. фе бру а ра 2011. 
го ди не. 

По сту пак јав не на бав ке је за до ле на ве де ну пар ти ју 8 спе ци јал но ди-
зај ни ра ни ба лон ка те те ри за ре зи стен те ле зи је ( ме ре ња се од но се на ба лон 
ди ја ме тра 3,0 мм),

об у ста вљен у фа зи пре до но ше ња од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по-
ну де.

По сту пак јав не на бав ке уград ног ма те ри ја ла кар ди о ло ги ји – ба лон 
ка те те ри за 2011. го ди ну - за пар ти ју 8 је об у ста вљен, из раз ло га што:

До ста вље на je са мо јед на по ну да по ну ђа ча Eumed d.o.o., ко ја ујед но 
ни је ис прав на у сми слу чла на 2. став 1. тач ка 17. За ко на о јав ним на бав ка-
ма , из раз ло га што је по ну ђач, као до каз да му у ро ку од две го ди не пре 
об ја вљи ва ња јав ног по зи ва ни је из ре че на пра во сна жна суд ска или управ на 
ме ра за бра не оба вља ња де лат но сти ко ја је пред мет јав не на бав ке, до ста-
вио по твр ду При вред ног су да у ко јој ни је де фи ни сан пе ри од од две го ди не 
пре об ја вљи ва ња јав ног по зи ва за пред мет ну јав ну на бав ку у „Службеном 
гла сни ку РС“ број 10 од 18.фебруара 2011. го ди не, не го кра ћи, а што ни је у 
скла ду са За ко ном о јав ним на бав ка ма.

Сход но на ве де ном, ди рек тор Ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси-
гу ра ње је да на 30. мар та 2011. го ди не, при ме ном чла на 79. став 1. За ко на о 
јав ним на бав ка ма, до нео од лу ку о об у ста ви отво ре ног по ступ ка јав не на-
бав ке уград ног ма те ри ја ла у кар ди о ло ги ји – ба лон ка те те ра за 2011. го ди ну 
- за пар тиу 8 .

 10800

На осно ву чл. 70. и 74. За ко на о јав ним на бав ка ма

ДОМ ЗДРА ВЉА „ДР МИ ЛУ ТИН ИВ КО ВИЋ”  
11000 Бе о град, Кнез Да ни ло ва 16

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о за кљу че ном уго во ру

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти до ба ра – ин вен тар за упра-
вља ње ме ди цин ским от па дом, за кљу чен је уго вор са 

– „Ме ди ка Про јект” д.о.о., Ку мо дра шка 241а, Бе о град. Вред ност уго-
во ра о јав ној на бав ци је 1.427.520,00 ди на ра без ПДВ-а, за кљу че ног 12.ап-
рила 2011. го ди не.

 E-2742

ЗУ ТЕХ НИЧ КО-ЕКО НОМ СКИ ЦЕН ТАР 
КЛИ НИЧ КОГ ЦЕН ТРА СР БИ ЈЕ 

11000 Бе о град, Па сте ро ва 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

У отво ре ном по ступ ку за јав ну на бав ку на мир ни ца по пар ти ја ма ЈН 
НАМ 03 /2011, ко ји је об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку РС” број 7 од 8. 
фе бру а ра 2011. године ,на ру чи лац ЗУ Тех нич ко-еко ном ски цен тар КЦС је 
за кљу чио уго вор са фир мом

–„ПКБ Ве ле про да ја про дукт ад.Бе о град” ,Зре ња нин ски пут 194 , за 
пар ти ју 3- сар ди не. 10734

На осно ву чл. 70. и 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла-
сник РС”, брoj 116/08)

НА РОД НА БАН КА СР БИ ЈЕ 
11000 Бе о град, Кра ља Пе тра 12

об јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци  

ЈН-9/2011

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке услу га – прет пла те на 
пу бли ка ци је CD Pa ra graf LEX, за по тре бе НБС за 2011. го ди ну у пре го ва-
рач ком по ступ ку, за кљу чен је уго вор о јав ној на бав ци са по ну ђа чем 

– „Pa ra graf CO” д.o.o., Та ков ска 42, Бе о град.
 11359

На осно ву чл. 70. и 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 116/08)

НА РОД НА БАН КА СР БИ ЈЕ 
11000 Бе о град, Кра ља Пе тра 12

об јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци  

ЈН-10/2011

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке услу га – прет пла те на 
пу бли ка ци је При вред ни са вет ник, за по тре бе НБС за 2011. го ди ну у пре го-
ва рач ком по ступ ку, за кљу чен је уго вор о јав ној на бав ци са по ну ђа чем 

– „При вред ни са вет ник” д.о.о., Бу ле вар кра ља Алек сан дра 86, Бе о-
град.

 11358

ЈКП,,КО МУ НА ЛАЦ”  
25230 Ку ла, 29. Но вем бра 4

об јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

1. На ру чи лац ЈКП „Ко му на лац” Ку ла , 29. Но вем бра 4.
2. Пред мет на бав ка до ба ра , на бав ка го ри ва за 2011.го ди ну. 
3. По ну ђач са ко јим је за кљу чен уго вор: НИС АД Но ви Сад, НИС 

Пе трол, Бе о град, Ми лен ти ја По по ви ћа 1.
4. Да тум за кљу че ња уго во ра 6. апри ла 2011.го ди не.
5. Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци : про це ње на вред ност 

6.823.262,71 ди на ра без ПДВ-а.
 10755

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09

ЈП ЕПС ПД „ЕЛЕК ТРО СР БИ ЈА” ДОО  
36000 Кра ље во, Ди ми три ја Ту цо ви ћа 5

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци до ба ра ма ле вред но сти 

 број МН -13/2011 

Јав на на бав ка до ба ра ма ле вред но сти – ко ди ра но-си гур но сне плом бе.
На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци
– „Ел нос БЛ” д.о.о., Бла го ја Мар ја но ви ћа Мо ше 6, из Бе о гра да.
Да тум за кљу че ња уго во ра: 4. април 2011. го ди не.
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 1.852.500 ди на ра без ПДВ-а.
 10939
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На осно ву чл. 70. и 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла-

сник РС”, број 116/08)

НА РОД НА БАН КА СР БИ ЈЕ 
11000 Бе о град, Кра ља Пе тра 12

об јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци  

ЈН-11/2011

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке услу га – прет пла те на 
пу бли ка ци је Ce kos In, за по тре бе НБС за 2011. го ди ну у пре го ва рач ком по-
ступ ку, за кљу чен је уго вор о јав ној на бав ци са по ну ђа чем

– „Ce kos In” д.o.o., Све то гор ска 28, Бе о град. 11357

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. став 1. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

АКРЕ ДИ ТА ЦИ О НО ТЕ ЛО СР БИ ЈЕ 
11070 Но ви Бе о град, Бу ле вар Ми ха и ла Пу пи на 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о до де ли уго во ра о јав ној на бав ци

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти за 
услу ге одр жа ва ња ин фор ма ци о ног си сте ма за по тре бе Акре ди та ци о ног те-
ла Ср би је – јав на на бав ка 02/2011, уго вор о јав ној на бав ци за кљу чен је са 
фир мом 

– Ра ди о ни ца круг, Ра сад ник 33, Зла ти бор, у све му пре ма по ну ди ко ја 
је код на ру чи о ца за ве де на под бро јем 4-07/2011-0407 од 17. мар та 2011. го-
ди не. 10990

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) 

ЈКП „ ГРАД СКА ЧИ СТО ЋА“ 
11000 Бе о град, Ми је Ко ва че ви ћа 4 

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: дру га фа за ре стрик тив ни по сту пак. 
1) Пред мет и број јав не на бав ке: по лу фа бри ка ти цр не и обо је не ме-

та лур ги је
Број јав не на бав ке Р.П.1/2010-20/1.
2) На зив по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној на бав ци
– „Du nex”, Бо сан ска 11, Бе о град – Бор ча.
3) Да тум за кљу че ња уго во ра: 12. април 2011. го ди не.
4) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 1.749.737,00 ди на ра (без 

ПДВ-а).
 E-2735

На осно ву чла на 79. став 4. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) 

ЈКП „ГРАД СКА ЧИ СТО ЋА” 
11000 Бе о град, Ми је Ко ва че ви ћа 4 

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке

Одлукoм број 57/7-1 од 12.априла 2011. го ди не об у ста вљен је по сту-
пак јав не на бав ке ма ле вред но сти – ма ну ел на сред ства за одр жа ва ње хи ги-
је не и чи сто ће, пар ти ја 1 – основ на ма ну ел на сред ства, ред ни број ЈНМВ 
14/2011, из раз ло га што се ни су ис пу ни ли усло ви из чла на 78. став 4 ЗЈН.

У ро ку за под но ше ње по ну да при сти гле су 1 нео д го ва ра ју ћа и 1 нео д-
го ва ра ју ћа и не при хва тљи ва по ну да.

 E-2737

На осно ву чла на 79. став 4. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) 

ЈКП „ГРАД СКА ЧИ СТО ЋА” 
11000 Бе о град, Ми је Ко ва че ви ћа 4 

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  

о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке

Одлукoм број 57/7-2 од 12. 4. 2011. го ди не об у ста вљен је по сту пак 
јав не на бав ке ма ле вред но сти – ма ну ел на сред ства за одр жа ва ње хи ги је не 
и чи сто ће, пар ти ја 2 – спе ци јал на ма ну ел на сред ства, ред ни број ЈНМВ 
14/2011, из раз ло га што се ни су ис пу ни ли усло ви из чла на 78. став 4 ЗЈН.

У ро ку за под но ше ње по ну да под не те су 2 не ис прав не и 1 нео д го ва-
ра ју ћа по ну да. E-2737

ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ОП ШТИ НЕ СТА РА ПА ЗО ВА ЈП 
22300 Ста ра Па зо ва, Све то сав ска 11

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру у по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти 

По окон ча њу по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број ЈН 2-8/11, 
чи ји је пред мет на бав ка до ба ра, го ри ва, за по тре бе „Ди рек ци је за из град њу 
оп шти не Ста ра Па зо ва” ЈП, На ру чи лац је до де лио уго вор о пред мет ној јав-
ној на бав ци, као нај по вољ ни јем по ну ђа чу 

–„Пи о нир Пе трол” д.о.о. Ста ра Па зо ва. 10862

ПД „ЕЛЕК ТРО СР БИ ЈА“ ДОО 
ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА ША БАЦ 

15000 Ша бац, По цер ска 86

об  ј а  вљу  ј е 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 

14/11

По по зи ву за под но ше ње по ну да у отво ре ном по ступ ку за јав ну на-
бав ку услу га дез ин фек ци је, дез ин сек ци је и де ра ти за ци је, уго вор за јав ну 
на бав ку до де љен је сле де ћем по ну ђа чу 

– Ве те ри нар ска ста ни ца „Ша бац” а.д.,уго во ре на вред ност ових услу-
га је 277.890,00 ди на ра, да тум за кљу че ња уго во ра је 6. апри ла 2011. го ди не.

 10871

На осно ву чла на 70 .За ко на о јав ним на бав ка ма („Службени гла сник 
РС”, број 116/08)

ЗА ВОД ЗА ТРАН СФУ ЗИ ЈУ КР ВИ ВОЈ ВО ДИ НЕ 
Но ви Сад, Хај дук Вељ ко ва 9а

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

За вод за тран сфу зи ју кр ви Вој во ди не, као на ру чи лац,по кре нуо је 
пре го ва рач ки по сту пак јав не на бав ке, за на бав ку „Bact Aler ta”, број ЈН-01-
20/11, про це ње не вред но сти 355 932,00 ди на ра без пдв-а.Уго вор је до де-
љен по ну ђа чу

– „Yunycom” д.о.о, из Бе о гра да, Ре сав ска 78 б. 10749

ЈП ЕПС ПД ЈУ ГО И СТОК 
ОГРА НАК ЕЛЕК ТРО ТИ МОК ЗА ЈЕ ЧАР 

19000 За је чар, Трг осло бо ђе ња 37

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о до де ли уго во ра по јав ној на бав ци ма ле вред но сти на бав ка 
гра ђе вин ски ра до ви по хит но сти по ступ ка , По гон За је чар

Уго вор у по ступ ку пред мет не јав не на бав ке ма ле вред но сти услу га 
ЗЈНМВР 15/10-1, за кљу чен је са 

– „Гра кон” д.о.о. За је чар. 10730
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На основу члана 69. став 1, а у вези са чланом 79. став 4. Закона о 

јавним набавкама, 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА” 
Београд, Таковска 2 

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о обустави поступка јавне набавке

Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија” спровело је посту-
пак за јавну набавку радова на реконструкцији ПТТ музеја у објекту у 
Палмотићевој улици број 2, број ЈН 277/2010, која је спроведена у пре-
говарачком поступку без објављивања јавног позива сагласно члану 24. 
Закона о јавним набавкама, по основу Закона о подстицању грађевинске 
индустрије Републике Србије у условима економске кризе и Закључка 
Владе Републике Србије број 05-351-9745/2010 од 23.децембра 2010. го-
дине, којим је утврђено да пројекат – реконструкцијa ПТТ музеја у објек-
ту у Палмотићевој улици број 2, испуњава услове за наставак реализације 
у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике 
Србије у условима економске кризе, и донело одлуку о обустави поступка.

 11140

ОП ШТИ НА МАЈ ДАН ПЕК 
МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА КЛО КО ЧЕ ВАЦ 

19222 Кло ко че вац, се ло Кло ко че вац, б.б. 

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: отво ре ни по сту пак
1) По да ци о на ру чи о цу: Оп шти на Мај дан пек, Ме сна за јед ни ца Кло-

ко че вац, МЗ Кло ко че вац, б.б. 19222 Кло ко че вац, Кло ко че вац.
2) Пред мет јав не на бав ке: из град ња мо ста за пут нич ка во зи ла пре ко 

по реч ке ре ке у Кло ко чев цу у све му пре ма кон курс ној и тех нич кој до ку мен-
та ци ји и по ну ди из во ђа ча број 44/10 од 3. де цем бра 2011. го ди не. 

3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 
на бав ци

– СГЗР „Ду нав ДМ” Ка пе та на Ми ше 41, До њи Ми ла но вац.
4) Да тум за кљу че ња уго во ра: 24. де цем бра 2010. го ди не.
5) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 2.271.000,00 ди на ра (без 

ПДВ-а). 10982

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 5. За ко на о јав ним на бав ка ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ОП ШТИ НА ВР ЊАЧ КА БА ЊА 
Вр њач ка Ба ња, Кру ше вач ка 17

об  ј а  вљу  ј е 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка

Об у ста вља се пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва 
, за јав ну на бав ку, чи ји је пред мет ре а ли за ци ја про јек та „Ре кон струк ци ја 
де ла цен трал ног пар ка” у Вр њач кој Ба њи, у фа зи по сле ис те ка ро ка за под-
но ше ње по ну да а пре до но ше ња Од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по ну де, с 
раз ло га што су све под не те по ну де не при хва тљи ве, јер пре ла зе из нос про-
це ње не вред но сти пред мет не јав не на бав ке.  11034

ОШ „ВИ ТА НО ВАЦ” 
36206 Ви та но вац

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
 о за кљу че ном уго во ру у по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти 

ОШ „Ви та но вац” Ви та но вац у по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но-
сти за на бав ку и за ме ну сто ла ри је у ОШ „Ви та но вац” Ви та но вац, ред ни број 
јав не на бав ке 1, скло пи ла је уго вор број 01-104/1 да на 1. апри ла 2011. г. са

– „Вал ве про фи лом” д.о.о., Ра ти на – Кра ље во у вред но сти 
1.583.000,00 дин. без ПДВ-а. 11038

На осно ву чла на 79. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ГРАД СКА ОП ШТИ НА НО ВИ БЕ О ГРАД 
Нови Београд, Бу ле вар Ми ха и ла Пу пи на 167

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти – на-
бав ке кон сул тант ских услу га код ус по ста вља ња и при ме не си сте ма ме наџ-
мен та за шти том жи вот не сре ди не „ЕМС” у скла ду са зах те ви ма стан дар-
да ISO14001:2004 /1:2009, и ин те гри са ња са по сто је ћим сер ти фи ко ва ним 
си сте мом ме наџ мен та ква ли те том ус по ста вље ног у скла ду са зах те ви ма 
стан дар да ISO 9001:2008, и кон сул тан ске услу ге пру жа ња по др шке код 
одр жа ва ња по сто је ћег си сте ма ме на жмент ква ли те та у скла ду са зах те ви-
ма ISO 9001:2008 и при пре ма ма за ре сер ти фи ка ци ју од стра не сер ти фи ка-
ци о ног те ла, за по тре бе Упра ве Град ске оп шти не Но ви Бе о град, Бу ле вар 
Ми ха и ла Пу пи на 167., број пред ме та VII-404-1/2011-35 од 4. мар та 2011. 
го ди не, за кљу чен је уго вор 4. апри ла 2011. го ди не са Милошeм Жи ва но-
ви ћем ПР Аген ци ја за кон сал тинг и ре ин же ње ринг и мар ке тинг „Co re ma” 
– Зе мун, Ђу ре Га ји ћа 10/3, по це ни од 250.000,00 без ПДВ. 10984

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) 

ПД „ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА” ДОО 
ОГРА НАК ЕД ЛА ЗА РЕ ВАЦ 

11500 Ла за ре вац, Јан ка Стај чи ћа 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци до ба ра 

број ЈН МВ 12/ 2011

На ру чи лац је за ис по ру ку до ба ра – штам па ни обра сци, уго вор до-
де лио по ну ђа чу – „Ме ха но граф ЈУ” д.о.о., Алек си нач ких ру да ра, Бе о град.

 10996

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 4. и чла на 74. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) а на кон спро ве де ног по-
ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти

УСТА НО ВА ЗА ЈЕД НИЧ КИХ ПО СЛО ВА 
ИН СТИ ТУ ТА У СРЕМ СКОЈ КА МЕ НИ ЦИ 

21204 Срем ска Ка ме ни ца, Ин сти тут ски пут 4

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти 

број ЈНМВ 2/2011

1. Пред мет јав не на бав ке до бра: по тро шни ма те ри јал за одр жа ва ње 
чи сто ће за 2011. г.

2. На зив по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној на бав ци
– „Ме ди цин ски Де по Плус” д.о.о. Но ви Сад, Ди ми три ја Авра мо ви ћа 4а.
3. Да тум за кљу че ња уго во ра о јав ној на бав ци: 6. април 2011. г.
4. Укуп на го ди шња це на уго во ра о јав ној на бав ци: 1.319.191,00 ди-

нар. 11021

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ЗА ПРЕ ВОЗ ПУТ НИ КА 
„АУТО ТРАН СПОРТ–ПАН ЧЕ ВО” 

26000 Пан че во, Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка 33

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка

Вр ста по ступ ка: отво ре ни по сту пак.
1. По да ци о на ру чи о цу: Јав но ко му нал но пред у зе ће за пре воз пут-

ни ка „Ауто тран спорт-Пан че во”, Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка 33, Пан че во.
2. Пред мет јав не на бав ке: 10 не ко ри шће них ауто бу са за град ски са о-

бра ћај са угра ђе ним ди зел мо то ри ма ЈН број 5/2011.
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3. Обра зло же ње: у ро ку за под но ше ње по ну да под не та је јед на по ну-

да ко ја је не ис прав на. Ни су ис пу ње ни усло ви за из бор нај по вољ ни је по-
ну де из чла на 78. За ко на о јав ним на бав ка ма, с об зи ром да по ну ђач ни је 
до ста вио ори ги нал но пи смо о на ме ра ма бан ке за от кла ња ње не до ста та ка 
у га рант ном ро ку.

4. Да тум об у ста ве по ступ ка: 28. мар та 2011. го ди не. 11064

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. став 1. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ОП ШТИ НА БАЧ КА ПА ЛАН КА 
21400 Бач ка Па лан ка, Кра ља Пе тра Пр вог 16

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 

На кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти, ред ни 
број 02/2011, за јав ну на бав ку услу га из ра де про јект но-тех нич ке до ку мен-
та ци је Глав ног про јек та фе кал не ка на ли за ци је при кљу че ња ин ду стриј ске 
зо не у Бач кој Па лан ци, на ка та стар ским пар це ла ма број: 7370, 3660, 3067, 
3068, 3069/2, 3070., уго вор о јав ној на бав ци је до де љен по ну ђа чу

– ДОО „ЕКО-Ин же ње ринг” Бач ка Па лан ка. 11039

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. став 1. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ОП ШТИ НА БАЧ КА ПА ЛАН КА 
21400 Бач ка Па лан ка, Кра ља Пе тра Пр вог 16

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 

На кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти, ред ни 
број 04/2011, за јав ну на бав ку ра до ва на адап та ци ји уга о ног, стам бе ног 
објек та у Ули ци Ве се ли на Ма сле ше број 68 и Ули це 20. ок то бра у Бач кој 
Па лан ци, на ка та стар ској пар це ли број 6636/1 к.о. Бач ка Па лан ка – град, 
уго вор о јав ној на бав ци је до де љен по ну ђа чу

– ДОО „Ин вест Тра де” Бач ка Па лан ка. 11039

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. став 1. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ОП ШТИ НА БАЧ КА ПА ЛАН КА 
21400 Бач ка Па лан ка, Кра ља Пе тра Пр вог 16

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 

На кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти, ред ни 
број 01/2011, за јав ну на бав ку услу га дез ин фек ци је, дез ин сек ци је и де ра-
ти за ци је у објек ти ма сред њих и основ них шко ла и објек ти ма пред школ-
ских уста но ва на те ри то ри ји гра да Бач ка Па лан ка и на се ље ним ме сти ма за 
2011. го ди ну, уго вор о јав ној на бав ци је до де љен по ну ђа чу

– „Ци кло ко нис” д.о.о., Но ви Сад. 11039

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ГЕ О ДЕТ СКИ ЗА ВОД 
11000 Бе о град, Бу ле вар Вој во де Ми ши ћа 39

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру 
по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти

По да ци о на ру чи о цу: Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де 
Ми ши ћа 39, Бе о град.

Пред мет јав не на бав ке из во ђе ње ра до ва на во до во ду и ка на ли за ци ји.
На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци пред у зе ће „МК – би ро за про јек то ва ње и из во ђе ње гра ђе вин ских 
ра до ва”, Пан че во, Јо си фа Ма рин ко ви ћа 6. 10863

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА „ЂОР ЂЕ ЈО А НО ВИЋ” 
Зре ња нин , Др Васе Савића 5

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 
2/2011 вр ше ње фи зич ко – тех нич ког обез бе ђе ња обје ка та, ли ца и имо ви не 
уго вор је за кљу чен са по ну ђа чем

– „Po lar se cu rity” Зре ња нин, Кеј 2. ок то бра 17. 11067

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

АК ЦИ О НАР СКО ДРУ ШТВО АЕРО ДРОМ „НИ КО ЛА ТЕ СЛА” 
11180 Бе о град 59

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

На кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти брoj 
168/10 за на бав ку – ва тро га сна опре ма, уго вор је до де љен по ну ђа чу

– „Тре зор Вол га” д.о.о., Бе о град, Ме то хиј ска 25. Е-2736

На осно ву чла на 70. и 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) и члана 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈП „ДИ РЕК ЦИ ЈА” 
23272 Но ви Бе чеј, Мар ша ла Ти та 8

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти број 03/2011 чи ји је пред-
мет „одр жа ва ње по сто је ће са о бра ћај не сиг на ли за ци је за 2011” за кљу чен је 
уго вор о јав ној на бав ци са по ну ђа чем 

– DOO „B&S Ga le tin ” Но ви Бе чеј, Сло бо дан ка Пе ри ћа 95/а.
Уго вор је за кљу чен мар та 2011. го ди не. Вред ност уго во ра о јав ној 

на бав ци је 847.000,00 ди на ра без ПДВ-а. 10893

На осно ву чла на 79. став 4. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА 
СУ БО ТИ ЦЕ” 

24000 Су бо ти ца, Трг Ре пу бли ке 16

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о об у ста ви по ступ ка

Вр ста по ступ ка: јав на на бав ка ма ле вред но сти.
1) По да ци о на ру чи о цу: Јав но пред у зе ће „Ди рек ци ја за из град њу гра-

да Су бо ти це”, Трг Ре пу бли ке 16, Су бо ти ца.
2) Пред мет јав не на бав ке: на бав ка до ба ра – на бав ка и по ста вља ње 

но ве вер ти кал не са о бра ћај не сиг на ли за ци је, ред ни број 203-15/11.
3) Раз лог за об у ста ву по ступ ка: у ро ку за под но ше ње по ну да под не те 

су све не ис прав не и/или нео д го ва ра ју ће, од но сно не при хва тљи ве по ну де
Обра зло же ње:
Сход но чла ну 78. став 1. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла-

сник РС”, број 116/08) на ру чи лац об у ста вља по сту пак из раз ло га што су 
све три при ба вље не по ну де не при хва тљи ве.

4) Да тум об у ста ве по ступ ка: 22. март 2011. го ди не. 11102
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На осно ву чла на 79. став 4. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 

гла сник РС”, број 116/08)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ„ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА СУ БО ТИ ЦЕ” 
24000 Су бо ти ца, Трг Ре пу бли ке 16

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка

Вр ста по ступ ка: јав на на бав ка ма ле вред но сти .
1) По да ци о на ру чи о цу: Јав но пред у зе ће „Ди рек ци ја за из град њу гра-

да Су бо ти це”, Трг Ре пу бли ке 16, Су бо ти ца.
2) Пред мет јав не на бав ке: На бав ка до ба ра – ис по ру ка и мон та жа за-

тва ра ча за за шти ту слив нич ке ре шет ке за за шти ту во до вод них и ка на ли за-
ци о них слив ни ка од кра ђе, број 203-17/11.

3) Раз лог за об у ста ву по ступ ка: у ро ку за под но ше ње по ну да под не те 
су све не ис прав не и/или нео д го ва ра ју ће, од но сно не при хва тљи ве по ну де

Обра зло же ње:
Сход но чла ну 78. став 1. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла-

сник РС” број 116/08) на ру чи лац об у ста вља по сту пак из раз ло га што су 
све три при ба вље не по ну де не при хва тљи ве.

4) Да тум об у ста ве по ступ ка: 30. март 2011. го ди не. 11102

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ„ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА СУ БО ТИ ЦЕ” 
24000 Су бо ти ца, Трг ре пу бли ке 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 

број 204-7/11

На кон спро ве де не дру ге фа зе ре стрик тив ног по ступ ка за јав ну на-
бав ку услу га про јек то ва ња, вр ше ња над зо ра и пру жа ње услу га ин же ње-
рин га – на бав ка услу га из ра де глав ног про јек та за са на ци ју и из град њу 
ко ло во за на те ри то ри ји гра да Су бо ти це број 204-7/11 уго вор је за кљу чен 
са по ну ђа чем 

– „Цон - Бау” дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу за про јек то ва-
ње, град њу, ин же ње ринг и услу ге Су бо ти ца, Але ја мар ша ла Ти та 27/IV-10.

 11103

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Службени гла сник 
РС” ,број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Службени гла сник РС” ,број 50/09)

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „ДЕЧ ЈА РА ДОСТ” 
35210 Сви лај нац, Рад нич ка 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти, ра ди на бав ке услу га оси гу-
ра ња имо ви не уго вор је за кљу чен да на 31. мар та 2011 го ди не са по ну ђа чем

– АД „Ду нав оси гу ра њем”, фи ли ја ла Ја го ди на. 10892

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08), и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни. гла сник РС”, број 50/09)

ОП ШТИН СКА УПРА ВА КЛА ДО ВО 
19320 Кла до во, Кра ља Алек сан дра 35

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: јав на на бав ка ма ле вред но сти.
1) По да ци о на ру чи о цу: Оп штин ска упра ва Кла до во, Кра ља Алек-

сан дра 35, 19320 Кла до во.

2) Пред мет јав не на бав ке: мо тор ни бен зин за по тре бе оп штин ске 
упра ве Кла до во у 2011. го ди ни.

3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 
на бав ци

– НИС Пе трол про мет Р.Ц. Ниш.
4) Да тум за кљу че ња уго во ра: 23. мар та 2011. го ди не.
5) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 2.544.500,00 ди на ра без 

ПДВ-а. 11051

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ОП ШТИН СКА УПРА ВА КЛА ДО ВО 
19320 Кла до во, Кра ља Алек сан дра 35

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: јав на на бав ка ма ле вред но сти.
1) По да ци о на ру чи о цу: Оп штин ска упра ва Кла до во, Кра ља Алек-

сан дра 35, 19320 Кла до во. 
2) Пред мет јав не на бав ке: ма те ри јал за уго сти тељ ство и одр жа ва ње 

хи ги је не за по тре бе Oпш тинске упра ве Кла до во у 2011. го ди ни.
3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци
– ДОО „Те ки јан ка”, Ђер дап ска 12, Те ки ја.
4) Да тум за кљу че ња уго во ра: 23. март 2011. го ди не.
5) Оквир на вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 726.850,01 ди нар без 

ПДВ-а. 11054

На осно ву чла на 79. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ОП ШТИ НА ЧА ЈЕ ТИ НА 
31310 Ча је ти на, Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 28

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка

Об у ста вља се по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти ЈНМб број 
04/2011 го ди не за на бав ку до ба ра – на бав ка ра чу нар ске опре ме за про је-
кат – ГИС.

Раз лог за об у ста ву по ступ ка: у ро ку за при ку пља ње по ну да на ру-
чи лац ни је при ба вио нај ма ње јед ну ис прав ну по ну ду у сми слу чла на 2. 
став 1. тач ка 17. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
116/08).

Да тум об у ста ве по ступ ка: 1. април 2011. го ди не. 11087

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“ 
Београд, Мали Калемегдан 8

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору

Врста поступка: јавна набавка мале вредности 
1) Подаци о наручиоцу: ЈКП „Зеленило-Београд“, Мали Калемегдан 

8, Београд.
2) Предмет јавне набавке: 04У/2011- Услуга превоза пловним објек-

тима
Партија 2-Превоз радне снаге 
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци: самостална радња за превоз чамцем „Туристплов „
4) Датум закључења уговора: 11.април 2011. године.
5) Вредност уговора о јавној набавци: 2.000.000,00 динара без ПДВ.
 E-2718
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ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“ 
Београд, Мали Калемегдан 8

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
 о закљученом уговору

Врста поступка: јавна набавка мале вредности. 
1) Подаци о наручиоцу: ЈКП „Зеленило-Београд“
Адреса: Мали Калемегдан бр. 8
Место: Београд.
2) Предмет јавне набавке: 05У/2011- услуге израде информативних 

табли и дигиталне и офсетне штампе
Партија 2- Услуга израде дигиталне и офсетне штампе 
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
– „ЦИЦЕРО ПРИНТ „ ДОО.
4) Датум закључења уговора: 11.04. 2011. године.
5) Вредност уговора о јавној набавци: 1.100.000,00 динара без ПДВ.
 E-2718

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“ 
Београд, Мали Калемегдан 8

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору

Врста поступка: јавна набавка мале вредности. 
1) Подаци о наручиоцу: ЈКП „Зеленило-Београд“
Адреса Мали Калемегдан бр. 8
Место Београд.
2) Предмет јавне набавке: 
02Д/2011- Набавка носача за клупе за Кнез Михаилову улицу 
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
„Уметничка ливница ЈЕРЕМИЋ „ Д.О.О.
4) Датум закључења уговора: 5.4. 2011. године.
5) Вредност уговора о јавној набавци: 1.525.000,00 динара без ПДВ.
 E-2718

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“ 
Београд, Мали Калемегдан 8

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору

Врста поступка: јавна набавка мале вредности. 
1) Подаци о наручиоцу: ЈКП „Зеленило-Београд“
Адреса Мали Калемегдан бр. 8
Место Београд.
2) Предмет јавне набавке: 05У/2011- услуге израде информативних 

табли и дигиталне и офсетне штампе
Партија 1- Услуга израде информативних табли 
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
„ЦИЦЕРО ПРИНТ” ДОО.
4) Датум закључења уговора: 7. 4. 2011. године.
5) Вредност уговора о јавној набавци: 1.500.000,00 динара без ПДВ.
 Е-2718

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 
број 116/08)

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
ПОРЕСКА УПРАВА–ЦЕНТРАЛА 

Београд, Саве Машковића 3-5

об јавњује

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о закљученом уговору

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног по-
зива на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац додељује уговор о јавној набавци стручне литературе:
А) „Службени гласник РС”, штампано издање, 417 примерака свих 

бројева у периоду претплате јануар – децембар 2011. године;
Б) „Службени гласник РС“, електронски on-line приступ, 55 претплата;
В) Часопис „Изазови европских интеграција“, 4 примерка свих 

бројева
у периоду претплате јануар – децембар 2011. године,(у даљем тексту 

- добра) чији је издавач Испоручилац добара, у свему према понуди број 
404-86/2011-06 од 21.фебруара 2011. године, која је саставни део овог уго-
вора понуђачу: 

ЈП Службени гласник, Јована Ристића 1, Београд, 
ПИБ 100002782, матични број 07453710
Датум закључења уговора 7.април 2011. године. 
Вредност уговора о јавној набавци 12.687.592,5926 динара без 

ПДВ-а. Е-2717

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама (‘’Сл. гласник РС’’, 
број 116/08).

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
ПОРЕСКА УПРАВА 

ЦЕНТРАЛА 
Ул.Саве Машковића 3-5

oб јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ  

о закљученом уговору

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног по-
зива на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона

Наручилац додељује уговор о јавној набавци стручне литературе 
“Привредни саветник” и “Регистар прописа” – везана претплата, у пери-
оду претплате јануар-децембар 2011. године и први квартал 2012. године, 
у свему према понуди број 404-0083/2011-06 од 21.02.2011. године која је 
саставни део овог уговора, понуђачу: 

«ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК», Булевар краља Александра, бр. 86-90, 
Београд, 

ПИБ: 100002581; матични број: 07041268. 
Датум закључења уговора 8.4.2011. године. 
Вредност уговора о јавној набавци 16.681.712,96 динара без ПДВ-а.
 E-2717

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) 

ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ 
ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО  

ЗА ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈУ ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ „ЈУ ГО И СТОК” ДОО  
ОГРА НАК „ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА НИШ”

18000 Ниш, Бу ле вар др Зо ра на Ђин ђи ћа 46а

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 

Н-ЈН број 23/10

По јав ном по зи ву за при ку пља ње по ну да, об ја вље ном у „Слу жбе ном 
гла сни ку РС”, број 73/10 од 12. ок то бра 2010. го ди не и на Пор та лу јав них 
на бав ки, за јав ну на бав ку до ба ра: – ИМО (из ме ште ни мер ни ор ман) – 1000 
ко ма да – у отво ре ном по ступ ку (Н-ЈН број 23/10), уго вор о јав ној на бав ци 
за кљу чен је са по ну ђа чем

– „Бе о гра де лек тро” д.о.о. из Бе о гра да, ко ји је за јед нич ки под нео по-
ну ду са по ну ђа чем „Ра си на” д.о.о. из Бе о гра да. 10993

На осно ву чла на 79. став 4. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) 

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ЗА КО МУ НАЛ НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ „БАД ЊЕ ВО”  
19300 Не го тин, До бро пољ ска 1

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

o за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: отво ре ни по сту пак. На осно ву спро ве де ног по ступ-
ка јав не на бав ке до ба ра: мр ки угаљ (450 т), ко ји се во ди под ред ним бро јем 
1/2011, до не та је од лу ка да се уго вор о јав ној на бав ци до де ли по ну ђа чу

– „Бра вокс” д.о.о. из Со ко ба ње. 11074
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На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 

РС”, број 116/08 ) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти 

ЈП „ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ГРА ЂЕ ВИН СКО ЗЕ МЉИ ШТЕ  
И ПУ ТЕ ВЕ ОП ШТИ НЕ СУ РУ ДЛИ ЦА” 

17530 Сур ду ли ца, 5. сеп тем бар 27 

об  ј а  вљу  ј е 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти број 06/2011 чи ји је пред-
мет из ра да сај та ПИО „Вла си на” за кљу чен је уго вор са по ну ђа чем Са мо-
стал на аген ци ја за ин фор ма ти ку „МИ” из Сур ду ли це, Ју го сло вен ска 2/9;

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти број 08/2011 чи ји је пред-
мет на бав ка опре ме за ри бо чу вар ску слу жбу за кљу чен је уго вор са 

– „Yum co-Pri zo si” д.о.о. у ре струк ту и ра њу из Вра ња, Ра сад нич ка 5.
 11017

На осно ву чла на 70. тач ка 4. и чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЈП „ВОЈ ВО ДИ НА ШУ МЕ”  
Пе тро ва ра дин, Пре ра до ви ће ва 2 

део пред у зе ћа 
ШУМ СКО ГА ЗДИН СТВО СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

22000 Срем ска Ми тро ви ца, Па ро брод ска 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о до де ли уго во ра 

У дру гој фа зи ре стрик тив ног по ступ ка за на бав ку до ба ра – ре зер вни 
де ло ви за 2011. год пар ти ја број 5 – уго вор о јав ној на бав ци до де љен је 
пред у зе ћу

– „Ва ит” д.о.о., Но ви Сад, Ру ме нач ки пут 119 в за вред ност од 
5.415.456,00 дин.  11096

ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ”  
Петроварадин, Прерадовићева 2

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о додели уговора

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама, након спровођења 
преговарачког поступка без објављивања јавног позива, основом из 
члана 24. став 1. тачка 7. ЗЈН (додатни радови), за јавну набавку радо-
ва – Грађевински радови - адаптација пословног простора зграде дирек-
ције ЈП „Војводинашуме“, покренутом по Одлуци Директора бр. 695 од 
25.02.2011. год. уговор о јавној набавци додељује се понуђачу: 

- ГП „ОМЕГА“ д.о.о. Нови Сад, Руменачки пут 53б E-2707

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА ПАН ЧЕ ВО 
Пан че во, Ми ло ша Тре бињ ца 11

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: отво ре ни по сту пак.
По да ци о на ру чи о цу: Оп шта бол ни ца Пан че во, Ми ло ша Тре бињ ца 

11, Пан че во.
Пред мет јав не на бав ке: 
По тро шни са ни тет ски ма те ри јал:
– пар ти ја 1 – ПВЦ шпри це ви
– пар ти ја 7 – спе ци фич ни са ни тет ски ма те ри јал за дер ма то ло ги ју
– пар ти ја 8 – бо је и хе ми ка ли је
– пар ти ја 11 – ла бо ра то риј ско ста кло
– пар ти ја 13 – сте рил ни бри се ви

– пар ти ја 14 – па пи ри и тра ке за оста ле вр сте апа ра та
На зив, од но сно име на по ну ђа ча са ко ји ма је за кљу чен уго вор о јав-

ној на бав ци:
„По тро шни са ни тет ски ма те ри јал”: 
– пар ти ја 1 – ПВЦ шпри це ви – „Бе о хем-3” д.о.о. Бе о град
– пар ти ја 7 – спе ци фич ни са ни тет ски ма те ри јал за дер ма то ло ги ју – 

„Фар мекс” д.о.о. Пан че во
– пар ти ја 8 – бо је и хе ми ка ли је – пар ти ја 11 – ла бо ра то риј ско ста кло 

– пар ти ја 13 – сте рил ни бри се ви - „Су пер лаб” д.о.о. Бе о град
– пар ти ја 14 – Па пи ри и тра ке за оста ле вр сте апа ра та – „Ве ле бит” 

д.о.о. Но ви Сад
Да тум за кљу че ња уго во ра:
4. април 2011. го ди не
4. април 2011. го ди не
1. април 2011. го ди не
4. април 2011. го ди не
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци:
1.955.672,20 ди на ра без ПДВ-а
324.522,50 ди на ра без ПДВ-а
1.275.561,70 ди на ра без ПДВ-а
307.395,00 ди на ра без ПДВ-а. 11061

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА ПАН ЧЕ ВО 
Пан че во, Ми ло ша Тре бињ ца 11

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: јав на на бав ка ма ле вред но сти.
По да ци о на ру чи о цу: Оп шта бол ни ца Пан че во Ми ло ша Тре бињ ца 

11, Пан че во.
Пред мет јав не на бав ке: „Пи ле ће ме со”.
На зив, од но сно име на по ну ђа ча са ко ји ма је за кљу чен уго вор о јав-

ној на бав ци
– „Пи ле ће ме со” – „Па лан ка Про мет” д.о.о. Сме де рев ска Па лан ка.
Да тум за кљу че ња уго во ра: 2. но вем бар 2010. го ди не.
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 374.550,00 ди на ра без ПДВ-а.
 11061

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије” број 116/08),

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 
Нови Сад, Хајдук Вељкова 1 

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученим уговорима о јавној набавци по следећем јавном позиву 

16-11-О - набавка ендопротеза кука и колена за потребе Клинике 
за ортопедску хирургију и трауматологију, у оквиру Клиничког центра 
Војводине, уговор је додељен понуђачу

– „Иннова МД Гроуп“ д.о.о., Теразије 38 из Београда, за партију:
Партија 5. Бесцементна протеза кука - феморална компонента без ко-

лара  E-2725

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09) 

ИН СТИ ТУТ ЗА ПЛУЋ НЕ БО ЛЕ СТИ ВОЈ ВО ДИ НЕ 
Срем ска Ка ме ни ца, Институтски пут 4

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кључ ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти

Уго вор о јав ној на бав ци ма ле вред но сти: на бав ка пле ти змо гра фа це-
лог те ла, по По зи ву за под но ше ње по ну да од 7. мар та 2011. го ди не, за кљу-
чен је са по ну ђа чем 

– „Ме ди ци на Ми ло ше вић” д.о.о. Бе о град, Ха џи Ми лен ти је ва 7.
 11055
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На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 

РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09) 

ИН СТИ ТУТ ЗА ПЛУЋ НЕ БО ЛЕ СТИ ВОЈ ВО ДИ НЕ 
Срем ска Ка ме ни ца, Институтски пут 4

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кључ ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти

Уго вор о јав ној на бав ци ма ле вред но сти: на бав ка ди јаг но стич ког 
апа ра та за ме ре ње тран сфер фак то ра плу ћа за угљен мо нок сид (ка па ци тет 
ди фу зи је), по По зи ву за под но ше ње по ну да од 7. мар та 2011. го ди не, за-
кљу чен је са по ну ђа чем 

– „Ме ди ци на Ми ло ше вић” д.о.о Бе о град, Ха џи Ми лен ти је ва 7.
 11055

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-
вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Тиса и Сава у току 2011. године, број VI-371/2-11 , закључен је 
уговор о јавној набавци са понуђачем:

ВДП „Регулације” Сремска Митровица, Променада 13. 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-
вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Бачка у току 2011. године, број VI-352/2-11 , закључен је уговор о 
јавној набавци са понуђачем:

ДВП „Бачка” Врбас, Маршала Тита 14. 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-
вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Дунав у току 2011. године, број VI-353/2-11 , закључен је уговор 
о јавној набавци са понуђачем:

ВДП „Дунав” Ад , Бачка Паланка, Трг братства и јединства 21.
 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-
вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Криваја у току 2011. године, број VI-354/2-11 , закључен је уго-
вор о јавној набавци са понуђачем:

ВДП „ДТД Kриваја”, Бачка Топола, Суботички пут ББ. 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-
вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Северна Бачка у току 2011. године, број VI-355/2-11 , закључен је 
уговор о јавној набавци са понуђачем:

ДТД ВДП „Северна Бачка” , Суботица, Трг Цара Јована Ненада 2/1.
 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-
вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Сента у току 2011. године, број VI-356/2-11 , закључен је уговор о 
јавној набавци са понуђачем:

ДТД Водопривредно ДОО „Сента“ Сента , Кеј Тисин цвет 6. 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-
вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Средња Бачка у току 2011. године, број VI-357/2-11 , закључен је 
уговор о јавној набавци са понуђачем:

ДТД ВДП „Средња Бачка” Бечеј, Шаму Михаља 2.
 11317



27 / 20. IV 2011. 93
На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 

РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-
вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Шајкашка у току 2011. године, број VI-358/2-11 , закључен је уго-
вор о јавној набавци са понуђачем:

ВДП „Шајкашка” Нови Сад, Београдски кеј 7.
 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-
вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Горњи Банат у току 2011. године, број VI-359/2-11 , закључен је 
уговор о јавној набавци са понуђачем:

ВДП „Горњи Банат” Кикинда, Краља Петра I 54.
 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-
вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Средњи Банат у току 2011. године, број VI-360/2-11 , закључен је 
уговор о јавној набавци са понуђачем:

ВДП „Средњи Банат” Зрењанин, Слободана Бурсаћа 1А.
 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-
вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Јужни Банат у току 2011. године, број VI-361/2-11 , закључен је 
уговор о јавној набавци са понуђачем:

ВДП„Јужни Банат” Вршац, Дворска 2.
 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-
вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Тамиш Дунав у току 2011. године, број VI-362/2-11 , закључен је 
уговор о јавној набавци са понуђачем:

ДВП „Тамиш Дунав” Панчево, Вука Караџића 2б.
 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-
вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Подунавље у току 2011. године, број VI-363/2-11 , закључен је 
уговор о јавној набавци са понуђачем:

ДВП „Подунавље” Ковин, Соње Маринковић 6.
 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-
вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Ушће у току 2011. године, број VI-364/2-11 , закључен је уговор о 
јавној набавци са понуђачем:

ВП „Ушће” ДОО Бела Црква, 1. Октобрa 6.
 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-
вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Источни Срем у току 2011. године, број VI-365/2-11 , закључен је 
уговор о јавној набавци са понуђачем:

ВП „Галовица” ДП Земун, Авијатичарски трг 10.
 11317
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На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 

РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци 
На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-

вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Босут у току 2011. године, број VI-366/2-11 , закључен је уговор о 
јавној набавци са понуђачем:

ДВП „Хидросрем” Сремска Митровица, Променада 13. 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци 
На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-

вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Шидина у току 2011. године, број VI-367/2-11 , закључен је уго-
вор о јавној набавци са понуђачем:

ВП „Шидина” Шид, Ђуре Јакшића ББ. 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци 
На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-

вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Подриње у току 2011. године, број VI-368/2-11 , закључен је уго-
вор о јавној набавци са понуђачем:

ВП „Сава” ДП Шабац, Јанка Веселиновића 29. 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци 
На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-

вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Босут у току 2011. године, број VI-369/2-11 , закључен је уговор о 
јавној набавци са понуђачем:

ВП „Сава” ДП Сремска Митровица, Променада 13. 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци 
На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-

вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 

водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Дунав и Тиса у току 2011. године, број VI-370/2-11 , закључен је 
уговор о јавној набавци са понуђачем:

ДВП „Дунав и Тиса” Сомбор, XII Војвођанске бригаде 28. 11317

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 
 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 25

об јављује 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци 
На основу спроведеног преговарачког поступка без претходног обја-

вљивања , за набавку радова на редовном одржавању и функционисању 
водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на планском 
подручју Западна Бачка у току 2011. године, број VI-351/2-11 , закључен је 
уговор о јавној набавци са понуђачем:

ВДП „Западна Бачка” Сомбор, Војвођанска 19. 11317

На осно ву чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред-
но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ГРАД СКА ОП ШТИ НА НО ВИ БЕ О ГРАД 
11070 Но ви Бе о град, Бу ле вар Ми ха и ла Пу пи на 167

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци
На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти услу-

ге струч ног над зо ра над из во ђе њем ра до ва на пар тер ном уре ђе њу око 
објек та би о ско па „Ју го сла ви ја”, Бу ле вар Ми ха и ла Пу пи на 66, Но ви Бе о-
град, у све му у скла ду са ура ђе ним идеј ним про јек том, за по тре бе Град-
ске оп шти не Но ви Бе о град, Бу ле вар Ми ха и ла Пу пи на 167, број VII-404-
1/2011-20 од 10. фе бру а ра 2011. го ди не, за кљу чен је уго вор са 

–„Ге о тех ни ка” д.о.о., Бе о град, По руч ни ка Спа си ћа и Ма ше ре 90, у 
из но су од 472.000,00,00 ди на ра са ПДВ-ом. 10765

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 116/08)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАШУМЕ” 
Београд, Булевар Михаила Пупина 113

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима о јавној набавци
Након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног 

позива јавне набавке услуга на пословима коришћења шума (сеча и изра-
да дрвних сортимената) на подручју шумског газдинства „Тимочке шуме“, 
Бољевац за 2011. годину, по партијама: 7, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 
34, 37, 38, 39 и 40 из отвореног поступка, закључени су уговори са сле-
дећим понуђачима:

- партије 31, 32, 33 и 34 - РЗИШ „Зелен бор“, Бољевац, у вредности 
од 4.025.420,00 динара.

Наручилац је спровео преговарачки поступак без објављивања ја-
вног позива по члану 24. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, јер 
у претходно спроведеном отвореном поступку за наведене партије није 
пристигла ниједна понуда.

Са изабраним понуђачима спроведен је комплетан преговарачки 
поступак. 11134

ОПШТИНСКА УПРАВА БЕОЧИН 
Беочин, Светосавска 25

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ  

о закљученом уговору
Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног по-

зива на основу члана 24. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама.
1) Подаци о наручиоцу: Општинска управа Беочин,Светосавска 25, 

Беочин.
2) Предмет јавне набавке: извођења радова на санацији последица 

клизишта у Черевићу.
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3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
СЗР „Вирус“ Беочин.
4) Датум закључења уговора: 11.април 2011. године.
5) Вредност уговора о јавној набавци: 1.851.851,85 динара без 

ПДВ-а.
 E-2710

На осно ву чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред-
но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈКП „ГРАД СКЕ ПИ ЈА ЦЕ” 
11000 Бе о град, Жив ка Ка ра би бе ро ви ћа 3

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти.
1) На ру чи лац: ЈКП „ Град ске пи ја це”, Жив ка Ка ра би бе ро ви ћа 3, 

11000 Бе о град.
2) Пред мет јав не на бав ке: услу га одр жа ва ња хи ги је не са ни тар них 

чво ро ва на пи ја ца ма Де по и Кван таш.
3) По ну ђач са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној на бав ци:
– „Mo op” д.o.o., Сту де нац 2, 11000 Бе о град.
4) Да тум за кљу че ња уго во ра: 6.април 2011. го ди не.
5) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 3.146.220,00 ди на ра без 

ПДВ-а.
 Е-2733-2731

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
Републике Србије“ број 116/08),

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 
Београд, Булевар краља Александра 77

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци радова 

Jавна набавка број 26 
II 404-1-90

На основу реализованог поступка јавне набавке мале вредности ра-
дова: санација улазног дела М.З.

„Липов Лад“ за потребе Градске општине Звездара , закључен је уго-
вор по овом предмету јавне набавке, II број 404-99 од 11. априла 2011. го-
дине, са понуђачем

– „Elkoms”,д.о.о.,Београд, Јужни Булевар 144.
 Е-2723

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 116/08) 

ЈКП „ ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ 
Београд ,Мије Ковачевића 

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору

Врста поступка: друга фаза рестриктивни поступак. 
1) Предмет и број јавне набавке: 
Резервни делови за механичко и ваздусно огибљење
Број јавне набавке Р.П.1/2010-12/1
2) Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци:
– „MTC Commerce“, Скендер Бегова 3, Београд.
3) Датум закључења уговора: 11.април 2011. године.
4) Вредност уговора о јавној набавци: 1.509.981,75 динара (без 

ПДВ-а).
 E-2712

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ХЕ ЂЕРДАП“ ДОО 
Кладово,Трг краља Петра 1

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци велике вредности, 
преговарачки поступак без објављивања јавног позива, за набавку 

услуга: Уградња мониторинг система и мерење оптерећења на 
радним вратима узводне главе бродске преводнице ХЕ „Ђердап 1“ 

редни број набавке В – 23/11

На основу спроведеног поступка јавне набавке велике вредности, 
преговарачки поступак без објављивања јавног позива, у складу са чла-
ном 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 
116/08 ), Наручилац је закључио Уговор са понуђачем 

–„АP Company“ д.о.о. Београд дана 3. априла 2011. године. Е-2708

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА БЕ О ГРА ДА 
АГЕН ЦИ ЈА ЗА ЈАВ НЕ НА БАВ КЕ 

11000 Бе о град, Ма са ри ко ва 5/10
об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру 

јав на на бав ка број 73/10

Јав на на бав ка број 73/10 – до бра, за пар ти ју I ку по ви на ри бе за по-
тре бе пред школ ских уста но ва гра да Бе о гра да у пре го ва рач ком по ступ ку са 
об ја вљи ва њем јав ног по зи ва. 

На кон спро ве де ног пре го ва рач ког по ступ ка са об ја вљи ва њем јав ног 
по зи ва за јав ну на бав ку број 73/10, до бра – ку по ви на ри бе за по тре бе пред-
школ ских уста но ва гра да Бе о гра да за 2011. го ди ну, 8. апри ла 2011. го ди не, 
за кљу чен је Уго вор о ку по про да ји ри бе са иза бра ним по ну ђа чем 

– „Ami go-Tra de” д.o.o из Бе о гра да, Или је Га ра ша ни на 26, у укуп ној 
вред но сти од 43.079.477,76 ди на ра са об ра чу на тим ПДВ-ом. 11348

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА БЕ О ГРА ДА 
Се кре та ри јат за деч ју за шти ту 

Бе о град, 27. мар та 43–45
об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру 

(јав ну на бав ку број 404.3-2/11)

На кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 
404.3-2/11, услу га – вр ше ње струч ног над зо ра над из во ђе њем ра до ва на 
са на ци ји те ре на објек та деч јег вр ти ћа „Фло ра”, ПУ „Др Си ма Ми ло ше вић” 
– Зе мун, за кљу чен је уго вор са по ну ђа чем – „Са о бра ћај ним ин сти ту том 
ЦИП” д.о.о., из Бе о гра да, Не ма њи на 6/IV, а у све му пре ма по ну ди ко ја је 
за ве де на код по ну ђа ча под бро јем 357-4/11 од 25. мар та 2011. го ди не. Вред-
ност јав не на бав ке ко ја се уго ва ра из но си 849.954,00 ди на ра са ПДВ-ом.

 11348

На осно ву чла на 79. став 2. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА БЕ О ГРА ДА 
Слу жба за оп ште по сло ве 

11000 Бе о град, Кра љи це Ма ри је 1
об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка 

(јав на на бав ка број 3/11)

Об у ста вља се по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти број 3/11 – 
услу га: ре дов но одр жа ва ње и по прав ка слу жбе них ауто мо би ла Град ске 
упра ве мар ке „Ше вро лет”, с об зи ром да на ру чи лац не ма до вољ но нов ча-
них сред ста ва.  11348
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На осно ву чла на 24. став 2. За ко на о јав ни ма на бав ка ма („Слу жбе ни 

гла сник РС”, број 116/08)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА БЕ О ГРА ДА 
Се кре та ри јат за деч ју за шти ту 

Бе о град, 27. март 43–45

упу  ћу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де 

(јав на на бав ка број 404.2-12/10)

На осно ву спро ве де ног пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав-
ног по зи ва, у скла ду са чла ном 24. став 1. тач ка 7. под тач ка а) За ко на о 
јав ним на бав ка ма, у јав ној на бав ци број 404.2-12/10 – из во ђе ње до дат них 
(ви шко ва и не пред ви ђе них) ра до ва на са на ци ји и адап та ци ји објек та ДВ 
„Фло ра”, у Не дељ ка Ер це гов ца 23, ПУ „Др Си ма Ми ло ше вић” – Зе мун, 
при хва ће на је по ну да број 138 од 30. сеп тем бра 2010. го ди не, по ну ђа ча 
Пред у зе ћа „Сте ван Сте ва но вић Гра динг СС” д.о.о., из Бе о гра да, Ди пло-
мат ске ко ло ни је 12, а у скла ду са Од лу ком о из бо ру нај по вољ ни је по ну де 
XXIX-02 број 12-1/2/10 од 2. мар та 2011. го ди не на ко ју је да та са гла сност 
За кључ ком гра до на чел ни ка гра да Бе о гра да број 5-1334/11-Г од 30. мар та 
2011. го ди не

Основ за при ме ну пре го ва рач ког по ступ ка је по тре ба за из во ђе њем 
до дат них ра до ва ко ји су нео п ход ни за за вр ше так ра до ва и упо тре бу објек та 
сход но на ме ни об зи ром да се ра ди о објек ту од оп ште дру штве ног зна ча ја и 
да би сва ко да ље по ме ра ње ро ка за вр шет ка до дат них ра до ва иза зва ло нео-
прав да ни за стој у пру жа њу услу га гра ђа ни ма. Пред мет ни до дат ни ра до ви 
ни су би ли укљу че ни у пр ву јав ну на бав ку и ни су би ли об у хва ће ни уго во-
ром због не пред ви дљи вих окол но сти, али су нео п ход ни за из во ђе ње и из-
вр ше ње уго во ра и тех нич ку упо тре бу објек та. Пред мет ни до дат ни ра до ви 
се не мо гу раз дво ји ти у тех нич ком или еко ном ском по гле ду од пр ве јав не 
на бав ке, а да се не про у зро ку ју не сра змер но ве ли ке тех нич ке те шко ће или 
не сра змер но ве ли ки тро шко ви за на ру чи о ца.  11348

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 116/08) 

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
Београд, Немањина 22-26

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о додели уговора о јавној набавци  

ЈН број 01/2011

Министарство здравља спровело је отворени поступак јавне набавке 
чији је предмет куповина новчаних бонова ради набавке свих врста мо-
торних горива, у току 2011.године за потребе запослених у Министарству 
здравља.

Уговор о јавној набавци додељен је следећем понуђачу:
Предузеће НИС АД Нови Сад Петрол Југопетрол; Милентија 

Поповића 1, Београд.
Вредност закљученог уговора: 22.294.000,00 динара без ПДВ-а.
Датум закључења уговора: 7.април 2011.године. 11135

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 116/08) и чала 14. Правилника о поступку јавне набавке мале 
вредности („Службени гласник РС“, број 50/09) 

СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИВРЕДНОГ 
РАЗВОЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности 

ЈНМВ ред.број 5/2011

На основу спровреденог поступка јавне набавке мале вредности до-
бара – информатичке опреме, у оквиру Програма „Интегрисана квалифи-
кациона шема“ – IQS, број 123-404-83/2011, Уговор о јавној набавци мале 
вредности за Програм „„Интегрисана квалификациона шема“ – IQS редни 
број ЈНМВ 5/2011 закључен је дана 11. априла 2011 године са понуђачем:

– Pan Computers DOO , Нови Сад, Пушкинова 11. 11299

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

11000 Београд ,Кнеза Милоша 27 

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци добара 

Број јавне набавке: 01 РД-3/10 6 партија 

На основу јавног позива објављеног у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ број 12 од 10.марта 2010. године, за прикупљање пријава 
у првој фази рестриктивног поступка за јавну набавку добара водоводни ма-
теријал у VI партија, у другој фази додељен је уговор, понуђачу Инфас ХС 
ДОО, 27 марта бр. 7, Мали мокри луг, Београд, за 6. партију – Челичне цеви.

Уговор је закључен 6.априла 2011. године.
Уговорне стране споразумно утврђују да укупна вредност уговоре-

них добара из овог уговора са савим трошковима износи 1.625.440,00 ди-
нара без ПДВ-а. Е-2721

На осно ву чла на 79. став 4. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) 

ЈКП „ГРАД СКА ЧИ СТО ЋА” 
11000 Бе о град, Ми је Ко ва че ви ћа 4

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке

Одлукoм број 60/7 од 12.априла 2011. го ди не об у ста вљен је по сту пак 
јав не на бав ке ма ле вред но сти – цре во за ауто ци стер не за пра ње јав них по-
вр ши на (у ко ту ру по 30 m) – 1.440 m, ред ни број ЈНМВ 18/2011, из раз ло га 
што се ни су ис пу ни ли усло ви из чла на 78. став 4. ЗЈН.

У ро ку за под но ше ње по ну да под не те су 1 не ис прав на и 2 не при хва-
тљи ве по ну де. E-2738

На основу члана 24. став 1. тачка 3. и члана 74. Закона о јавним на-
бавкама („Сл. гласник РС“ број 116/08)

АГЕНЦИЈА ЗА КОНТРОЛУ ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ ДОО 
11000 Београд, Трг Николе Пашића 10 

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору

Након спроведеног поступка јавне набавке број 08/У/11, у прегова-
рачком поступку без објављивања јавног позива, дана 08.04.2011. године 
закључен је уговор о јавној набавци услуге сертификације ваздухопловног 
особља након спроведеног TEA (Тest of English for Aviation) тестирања, 
са понуђачем Mayflower College of English Limited, из Велике Британије. 
Вредност уговора о јавној набавци износи 3.433.893,75 динара, по средњем 
курсу на дан отварања понуде. 11154

На осно ву чла на 79. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) 

ДОМ ЗДРА ВЉА „ДР МИ ЛУ ТИН ИВ КО ВИЋ” 
11000 Бе о град, Кнез Да ни ло ва 16 

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти 

Од лу ком број 2647 од 12.априла 2011. го ди не се об у ста вља по сту пак 
јав не на бав ке ма ле вред но сти до ба ра – ку по ви на пут нич ких во зи ла пу тем 
фи нан сиј ског ли зин га, број ЈН Д 6, по кре нут Од лу ком број 2020 од 23.мар-
та 2011. го ди не.

Раз лог за об у ста ву по ступ ка: у ро ку за под но ше ње по ну да ни је при-
спе ла ни јед на по ну да.

У ро ку за под но ше ње по ну да ни је при спе ла ни јед на по ну да и у скла-
ду са чла ном 79. За ко на о јав ним на ру чи лац је до нео од лу ку о об у ста ви 
по ступ ка. E-2739
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На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 

РС” број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС” број 50/09)

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „ ДЕЧ ЈА РА ДОСТ ” 
17540 Бо си ле град, Иво Ло ле Ри ба ра бб

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу чи ва њу уго во ра јав на на бав ка ма ле вред но сти

Пред мет јав не на бав ке пре храм бе не на мир ни це за ис хра ну де це у 
2011. го ди ни по пар ти ја ма и то:

1. Па три ја 1 – хлеб и пе ци во,
2. Пар ти ја 2 – све же ме со,
3. Пар ти ја 3 – оста ле пре храм бе не на мир ни це.
На зив по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор за па три ју 1 – хлеб и 

пе ци во је
СПР „Бам би” село Рај чи лов ци, Бо си ле град. Да тум за кљу че ња уго-

во ра је 29. де цем бра 2010. го ди не. Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци је 
138.500,00 ди на ра без ПДВ-а исти је из нос и са ПДВ-ом, јер про да вац ни је 
у си сте му ПДВ-а.

На зив по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор за пар ти ју 2 – све же ме-
со је

СМР „Век тор” Ге ор ги Ди ми тров 75, Бо си ле град. Да тум за кљу че ња 
уго во ра је 29. де цем бра 2010. го ди не. Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци је 
69.919.40 ди на ра без ПДВ-а,а са ПДВ-ом је 76.800,00 ди на ра.

На зив по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор за пар ти ју 3 – оста ле 
пре храм бе не на мир ни це је ДОО „Ибер”, Слав чо Ди нов 33 ,Бо си ле град.
Да тум за кљу че ња уго во ра је 29.децембар 2010.го ди не.Вред ност уго во ра о 
јав ној на бав ци је 337.801,75 ди на ра без ПДВ-а, а са ПДВ-ом је 385.146,00 
ди на ра. 10866

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

МИ НИ СТАР СТВО ЗДРА ВЉА 
11000 Бе о град, Не ма њи на 22–26

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о до де ли уго во ра о јав ној на бав ци 

ма ле вред но сти 
ЈН број 11/2011

Ми ни стар ство здра вља спро ве ло је по сту пак јав не на бав ке ма ле 
вред но сти чи ји је пред мет услу га об ја вљи ва ња ин фор ма тив них огла са у 
днев ним но ви на ма – ли сту „По ли ти ка“ за по тре бе Ми ни стар ства здра вља.

Уго вор о јав ној на бав ци до де љен је сле де ћем по ну ђа чу:
– Дру штво за из да ва ње но ви на и ма га зи на Пoлитика но ви не и ма га-

зи ни д.о.о. Бе о град, Ма ке дон ска 29.
Вред ност за кљу че ног уго во ра: до 2.000.000,00 ди на ра.
Да тум за кљу че ња уго во ра: 4. април 2011. го ди не. 11347

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС” број 116/08)

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ 
Београд, Пастерова 2

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци

На основу спроведеног отвореног поступка ради набавке Потрошног 
материјала за Valleylab електохируршке генераторе за потребе више кли-
ника Клиничког центра Србије, по јавном позиву који је објављен у 
„Службеном гласнику РС“ број 9 од 16.фебруара 2011.године и на порталу 
Управе за јавне набавке, Клинички центар Србије закључио је уговор о ку-
попродаји са понуђачем:

„Novodex“ d.о.о. ул. Кнегиње Зорке бр.2 Београд.
Датум закључења уговора 11.април 2011. године. 
Вредност закљученог уговора је 13.599.605,76 динара без пдв-а.
 E-2730

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС“ број 116/08)

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ 
Београд, Пастерова 2

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци

На основу спроведеног преговарачког поступка без објављивања ја-
вног позива сагласно члану 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама 
ради набавке Потрошни материјал за апарат CUSA EXEL 8, произвођача 
Integra Lifesciences-USA, Клинички центар Србије закључио је уговор о 
купопродаји са понуђачем:

Denta BP Pharm” d.о.о. Београд ул. Ресавска бр.76
Датум закључења уговора 8.април 2011. године.
Вредност закљученег говора 9.804.648,00 динара без урачунатог 

пдв-а. E-2730

На осно ву чла на 79. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, брoj 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

НА РОД НА БАН КА СР БИ ЈЕ 
11000 Бе о град, Кра ља Пе тра 12

об јављује
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти 
ЈНМВ-6/2011

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти до-
ба ра – ак ти ва ци ја пор то ва на по сто је ћим FC switch-еви ма – ЈНМВ 6/2011, 
за кљу чен је уго вор о јав ној на бав ци са по ну ђа чем 

– Ser bian Bu si ness Systems d.o.o. Be o grad, Бе о град ска 39, 11000 Бе о-
град. 11346 

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, број 116/08)

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 

И СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 
22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору о јавној набавци

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
1) Подаци о наручиоцу: Град Сремска Митровица, Градска управа 

за урбанизам и стамбено комуналне послове, Светог Димитрија 13, 22000 
Сремска Митровица.

2) Предмет јавне набавке услуге: 404-68/2011-VI, Одржавање депо-
није грађевинског отпада.

3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 
набавци: 

РТЦ Лука „Легет“ АД Сремска Митровица, Јарачки пут 10.
4) Датум закључења уговора: 6.априла 2011 године.
5) Вредност уговора о јавној набавци: 1.890.000,00 динара без ПДВ.
 Е-2729

ЈП „ВОЈ ВО ДИ НА ШУ МЕ” 
21131 Пе тро ва ра дин, Пре ра до ви ће ва 2

об јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о до де ли уго во ра

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма, на кон спро во ђе ња 
пре го ва рач ког по ступ ка са об ја вљи ва њем по чла ну 23. став 1. тач ка 1. ЗЈН, 
а по прет ход но спро ве де ном отво ре ном по ступ ку за јав ну на бав ку до ба-
ра – јав ни по зив број 27 – ауто мо би ли (основ на сред ства) за 2010. го ди ну, 
об ја вље ном у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 97 од 21. де цем бра 2010. го-
ди не, уго вор се до де љу је за пар ти ју 2 (pick-up во зи ло 70–80 kw) по ну ђа чу 

– „Aуторемонт Пи ва ше вић” д.о.о., Пан че во, Ја буч ки пут б.б.
 E-2743



98 20. IV 2011. / 27
На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, број 116/08)

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
УПРАВА ЦАРИНА 

Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155-а
об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци

1. У поступку јавне набавке велике вредности, за набавку услуга – 
одржавања возила, означеном као НВВ 08/11, закључен је: 

- уговор број 148-17-404-03-2/24/2011 од 6.априла 2011. године, са 
предузећем „Porsche Inter Auto S“ d.o.o., за партију 1 (одржавање возила за 
подручје царинарница Вршац, Зрењанин, Суботица, Сомбор, Нови Сад), 
програм – Volkswagen;

- уговор број 148-17-404-03-2/22/2011 од 6.априла 2011. године, са 
предузећем Auto Remont Centar „Pivašević“, за партију 2 (одржавање во-
зила за подручје царинарница Вршац, Зрењанин, Суботица, Сомбор, Нови 
Сад), програм – Fiat; 

- уговор број 148-17-404-03-2/27/2011 од 6.априла 2011. године, са 
предузећем AS „Vojinović“, за партију 7 (одржавање возила за подручје 
Централе Управе царина, царинарница Београд, Шабац), програм – 
Volkswagen; 

- уговор број 148-17-404-03-2/26/2011 од 6.априла 2011. године, са 
предузећем AS „Vojinović“, за партију 9 (одржавање возила за подручје 
Централе Управе царина, царинарница Београд, Шабац), програм – Fiat, 
Alfa Romeo, Jeep, Krajsler; 

- уговор број 148-17-404-03-2/25/2011 од 6.априла 2011. године, са 
предузећем AS „Vojinović“, за партију 10 (одржавање возила за подручје 
Централе Управе царина, царинарница Београд, Шабац), програм – 
Peugeot, Renault; 

- уговор број 148-17-404-03-2/29/2011 од 6.априла 2011. године, са 
предузећем AS „Vojinović“, за партију 12 (одржавање возила за подручје 
Централе Управе царина, царинарница Београд, Шабац), програм – Škoda; 

- уговор број 148-17-404-03-2/28/2011 од 6.априла 2011. године, са 
предузећем AS „Vojinović“, за партију 14 (одржавање возила за подручје 
Централе Управе царина, царинарница Београд, Шабац), програм – Audi; 

- уговор број 148-17-404-03-2/23/2011 од 6.априла 2011. године, који 
је Управа царина закључила са предузећем Auto Remont Centar „Pivašević“, 
за партију 15 (одржавање возила за подручје Централе Управе царина, ца-
ринарница Београд, Шабац), програм – Yugo, Lada Niva. 11312

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма

ПД ЕЛЕК ТРО СР БИ ЈА ДОО 
ОГРА НАК „ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА УЖИ ЦЕ” 

31000 Ужи це, Мом чи ла Те ши ћа 13
об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

о до де ли уго во ра о јав ној на бав ци до ба ра у отво ре ном по ступ ку на 
осно ву по зи ва за до ста вља ње по ну да об ја вље ном у „Службеном гла сни-
ку РС”, број 102 од 30. де цем бра 2010. го ди не за на бав ку до ба ра. Уго вор 
се до де љу је за на бав ку Т32/ОП ка блов ске за вр шни це, ка блов ске спој ни це, 
ППОО-А и гра ђе вин ски део МБТС по ну ђа чу 

– „Бе о гра де лек тро” АД , Бо ре Стан ко ви ћа бб, Бе о град за пар ти је:
1) ка блов ске за вр шни це и спој ни це 1кВ у укуп ном из но су од 

75.810,00 ди на ра без ПДВ-а, 
2) ка блов ске за вр шни це и спој ни це 10кВ у укуп ном из но су од 

404.650,00 ди на ра без ПДВ-а,
4) гра ђе вин ски део МБТС 1х1000кВА у укуп ном из но су од 

1.504.000,00 ди на ра без ПДВ-а. 10826

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број 116/08)

КБЦ „БЕЖАНИЈСКА КОСА” 
Београд, Бежанијска коса бб

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору за јавну набавку у отвореном поступку број ОП 
– 4Д, ради набавке добара - цитостатика са „Б“ и „Ц“ Листе 

За јавну набавку у отвореном поступку број ОП – 4Д, ради набавке 
добара - цитостатика са „Б“ и „Ц“ листе за потребе КБЦ „Бежанијска коса“ 
уговор је закључен са следећим понуђачима:

Са понуђачем “Inpharm co“ д.о.о., из Београда – Земун, 11080, ул. 
Цара Душана бр 266 за партије 4, 105, 133, 152 и 244 у укупној вредности 
од 50.978,25 динара без ПДВ.;

Са понуђачем “Adoc“ d.o.o., из Београда – Стари Град, 11147, ул. 
Милорада Јовановића бр. 11 за партије 19, 20, 24, 25, 26 и 28 у укупној 
вредности од 10.198.600,00 динара без ПДВ.;

Са понуђачем “Phoenix Pharma“ д.о.о., из Београда – Чукарица - 
Макиш, 11250, ул. Боре Станковића бр. 2, и “Adoc“ d.o.o., из Београда – 
Стари Град, 11147, ул. Милорада Јовановића бр. 11 за партију 44 у укупној 
вредности од 4.870.062,00 динара без ПДВ.;

Са понуђачем “Farmalogist“ d.o.o., из Београда – Савски Венац, 
11000, ул. Војводе Мишића бр. 25-27 за партије 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 
22, 32, 33, 36, 37, 41 и 45 у укупној вредности од 9.613.566,95 динара без 
ПДВ.;

Са понуђачем “Jugohemija - Farmacija“, д.о.о., из Београда – Врачар, 
11000, ул. Ресавска бр. 31 за партије 4, 15, 16, 21, 30, 31 и 46 у укупној 
вредности од 3.345.395,00 динара без ПДВ.;

Са понуђачем “PharmaSwiss“ д.о.о., из Београда – Вождовац, 11000, 
ул. Војводе Степе бр. 18 за партије 23, 38, 39, 40 и 47 у укупној вредности 
од 8.020.629,60 динара без ПДВ.;

Са понуђачем “Phoenix Pharma“ д.о.о., из Београда – Чукарица - 
Макиш, 11250, ул. Боре Станковића бр. 2 за партије 34, 35, 42 и 43 у укуп-
ној вредности од 2.173.863,00 динара без ПДВ.; Е-2728

ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД“ 
Београд, Мали Калемегдан 8

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору

Врста поступка: преговарачки поступак са објављивањем јавног по-
зива на основу члана 23. став 1. тачка 1. Закона о ЈН

1) Подаци о наручиоцу: ЈКП „Зеленило-Београд“ Београд ,Мали 
Калемегдан 8

2) Предмет јавне набавке: 14Д-П3/П/2010 – Остали резервни делови
Партија 3 - Сајле
3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
Ослонац ДОО
4) Датум закључења уговора: 11.април 2011. године
5) Вредност уговора о јавној набавци: 800.000,00 дин (без ПДВ)
 Е-2732

На осно ву члана 74. За кон о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и члана 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈКП СО ПОТ 
11450 Со пот, Кне за Ми ло ша 45а

oб јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 

На осно ву успе шно спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред-
но сти, за на бав ку до ба ра во до вод ни ма те ри јал , JКП Со пот за кљу чи ло је 
уго вор, да на 28. мар та 2011. го ди не, са

– СР СНС из Со по та. 10742

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 116/08)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СРБИЈАШУМЕ” 
Београд, Булевар Михаила Пупина 113

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору јавне набавке

Након спроведене набавке мале вредности за набавку квалификова-
ног семена четинара за ЈП“Србијашуме“ закључен је уговор са понуђачем 

–„Семесадике“ ХГП доо, Менегеш, Словенија у укупној вредности 
од 1.005.796,20 динара.  11230
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На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС”, број 116/08), и члана 14 став 1. Правилника о поступку јавне набавке 
мале вредности („Службени гласник РС” број 50/09) 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

11000 Београд, Кнеза Милоша 27

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци услуге 

број јавне набавке: НМВ 26/11

На основу спроведног поступка јавне набавке мале вредности у 
складу са чланом 26. став 3 Закона о јавним набавкам, бр. НМВ 26/11-кон-
султантске услуге у области комуникације са различитим циљним групама 
јавност, тренинг и припрема за јавне наступе, изабрана је понуда понуђача 
Chapter 4 d.o.o., Београдска 45/V, Београд.

Уговор је закључен 8.април 2011. год.
Наручилац се обавезује да Консултанту за извршење уговореног 

посла плати нето надокнаду која износи 2.400.000,00 динара без ПДВ-а.
 Е-2726

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС” број 116/08)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „СР БИ ЈА ШУ МЕ” 
ШУМ СКО ГА ЗДИН СТВО „БЕ О ГРАД” 

11000 Бе о град, Кне за Ми ло ша 55

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

На кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 2 за 
2011. го ди не – се ме ку ку ру за, за кљу чен је уго вор са по ну ђа чем 

–„Агро арм” д.о.о. Зе мун, Ма чван ска 8. Уго вор је за кљу чен 31. мар та 
2011. го ди не. Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци из но си 186.686,00 ди на ра 
без пдв-а. 10818

На осно ву чл. 70 и 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 116/08) 

ОП ШТИН СКА УПРА ВА ЖА БАЉ 
21230 Жа баљ, Ни ко ле Те сле 45

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру 
број ЈН 404-15/2011-III

У по ступ ку јав не на бав ке до ба ра „Јав на на бав ка на мир ни ца, без ал-
ко хол них, ал ко хол них пи ћа и сред ста ва за одр жа ва ње хи ги је не – по спе ци-
фи ка ци ји за пе ри од од 1. фе бру а ра до 31. де цем бра 2011. – са сук це сив ним 
ис по ру ка ма – об ли ко ва на по пар ти ја – ма” у по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти, да на 21. фе бру а ра 2011. го ди не за кљу чен је уго вор, и то за: пар-
ти ју 1 – на мир ни це, без ал ко хол на и ал ко хол на пи ћа, на из нос од 614.970,27 
РСД без ПДВ-а; и пар ти ју 2 – сред ства за одр жа ва ње хи ги је не, на из нос од 
157.095,58 РСД без ПДВ-а; за обе пар ти је са

– ДОО „ST Ko merc Print”, Жа баљ, Ни ко ле Те сле 54, МБ 20514809.
 11022

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 4. За ко на о јав ним на бав ка ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку 
јав не на бав ке ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

MЕСНА ЗА ЈЕД НИ ЦА ИЗ БИ ШТЕ 
26343 Из би ште, Трг на род них хе ро ја 10

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о закљученoм уго во ру:

– за јав ну на бав ку ра до ва на уре ђе њу атар ских пу те ва, број  
404-82/2010-IV-02 ко ји је за кљу чен 17. фе бру а ра 2011. го ди не са из во ђа чем 
ра до ва

– СР Шљун ка ра ПР Бра ни слав Бо кић, Зре ња нин Фран ко па но ва 2.
 11044

 ОП ШТИ НА БАЧ 
21420 Бач, Трг др Зо ра на Ђин ђи ћа 2

об јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти, на бав ка до ба ра бен зи на, 
број 404-1-4/2011-III, за кљу чен је да на 16. фе бру а ра 2011. го ди не уго вор са 

– „Лу ко ил Бе о пе трол” ад Бе о град. 10851

На осно ву чла на 14. став 1. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма-
ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ  
ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ, УР БА НИ ЗАМ, ПЛА НИ РА ЊЕ,  

ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ И СТАМ БЕ НЕ ПО СЛО ВЕ  
ОП ШТИ НЕ КУР ШУ МЛИ ЈА 

18430 Кур шу мли ја, Про ле тер ских бри га да б.б.

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру 

ред ни број јав не на бав ке: 36/2009

Вр ста по ступ ка: отво ре ни по сту пак.
1. На ру чи лац: ЈП „Ди рек ци ја за изгрaдњу, ур ба ни зам, пла ни ра ње, 

про јек то ва ње и стам бе не по сло ве оп шти не Кур шу мли ја” из Кур шу мли је, 
Про ле тер ских бри га да б.б.

2. Пред мет јав не на бав ке: Из ра да Пла на де таљ не ре гу ла ци је „Блок 
оп шти на“ у Кур шу мли ји. 

3. По ну ђач са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној на бав ци
– ЈП „Ди рек ци ја за ур ба ни зам и из град њу” из Кру шев ца, Ко сан чи-

ће ва 5.
4. Да тум за кљу че ња уго во ра: 20. ја ну ар 2010. го ди не.
5. Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 336.989,80 ди на ра без ПДВ-а. 
 11083

ПД „ЕЛЕК ТРО СР БИ ЈА”  
ЕД ЛО ЗНИ ЦА 

15300 Ло зни ца, Сло бо да на Пе не зи ћа 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: jaвна на бав ка ма ле вред но сти.
1) По да ци о на ру чи о цу: ПД „Елек тро ср би ја” Кра ље во, ЕД Ло зни ца 

15300 Ло зни ца, Сло бо да на Пе не зи ћа 1, Ло зни ца.
2) Пред мет јав не на бав ке: де ло ви за Ју го.
3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци
– ТР Ом ни а у то 15300 Ло зни ца, В. Зе че ви ћа 10.
4) Да тум за кљу че ња уго во ра: 1. април 2011. го ди не.
5) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 33.474,59 без ПДВ-а. 10989

На осно ву чла на 79. став 2. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) 

ОП ШТИ НА МА ЛИ ЗВОР НИК 
15318 Ма ли Звор ник, Кра ља Пе тра I број 38

об  ј ављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке

Об у ста вља се по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти на бав ка ауто-
мо би ла – те рен ско во зи ло – за по тре бе оп шти не Ма ли Звор ник ко ја је по-
кре ну та Од лу ком број 404-11 од 14. мар та 2011. го ди не.

До ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да на адре су на ру чи о ца при спе-
ла је јед на по ну да. На кон спро ве де ног отва ра ња по ну да Ко ми си ја за јав не 
на бав ке ма ле вред но сти је при сту пи ла струч ној оце ни по ну да и са чи ни ла 
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из ве штај о истом. У из ве шта ју о струч ној оце ни по ну да број 404-11/4 од 
5. апри ла 2011. го ди не, ко ми си ја за јав не на бав ке је кон ста то ва ла сле де ће: 
По ну да по ну ђа ча При вред но дру штво „Ма ник” д.о.о. Пр во мај ска 63, 31215 
Се вој но је не ис прав на јер не са др жи нео п ход не при ло ге ко ји су тра же ни 
кон курс ном до ку мен та ци јом.

Из свих на ве де них раз ло га на ру чи лац до не си од лу ку да об у ста ви по-
сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти. 11027

ОП ШТИ НА ЗУ БИН ПО ТОК 
38228 Зу бин По ток, Ко ла шин ских кне же ва 27

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: отво ре ни по сту пак.
По да ци о на ру чи о цу: Оп шти на Зу бин По ток, Ко ла шин ских кне же ва 

27, Зу бин По ток
Пред мет јав не на бав ке: на бав ка ра до ва на ре кон струк ци ји и ре ви та-

ли за ци ји при град ских ули ца у оп шти ни Зу бин По ток.
На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци
– „Рат ко Ми тро вић–Ни ско град ња” д.о.о. – Бе о град, Сав ски на сип 1–3.
Да тум за кљу че ња уго во ра: 6. април 2011. го ди не.
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 11.597.184,00 ди на ра. 11049

ОП ШТИ НА ЗУ БИН ПО ТОК 
38228 Зу бин По ток, Ко ла шин ских кне же ва 27

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: отво ре ни по сту пак.
По да ци о на ру чи о цу: Оп шти на Зу бин По ток, Ко ла шин ских кне же ва 

27, Зу бин По ток.
Пред мет јав не на бав ке: на бав ка ра до ва на на Из град њи ули це Лу ке 

При двор ја ни на у оп шти ни Зу бин По ток. 
На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци
– „Рат ко Ми тро вић–Ни ско град ња” д.о.о. – Бе о град, Сав ски на сип 1–3.
Да тум за кљу че ња уго во ра: 6. април 2011. го ди не
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 17.434.615,00 ди на ра 11049

КБЦ „ЗВЕЗДАРА“ 
Београд, Димитрија Туцовића 161

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о избору најповољније понуде

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног по-
зива на основу члана 24. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.

1) Подаци о наручиоцу: КБЦ „ЗВЕЗДАРА“
Адреса: Димитрија Туцовића 161
Место: Београд. 
2) Врста предмета јавне набавке: добра.
3) Предмет јавне набавке: куповина лекови – глукоза , за тромесечне 

потребе КБЦ“ Звездара“.
4) Подаци о изабраној понуди:
Назив понуђача „Мединиц“ д.о.о.
Адреса Даничарева бр.57
Место Београд
5) Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног 

позива у складу са чланом 24. Закона о јавним набавкама:
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива на основу 

члана 24. став.1 тачка 5. Закона о јавним набавкама .
Образложење:
У складу са чланом 24. став 1. тачка 5. Закона предвиђено је да на-

ручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног 

позива код додатних испорука добара од првобитног добављача, при чему 
укупна вредност свих додатних испорука добара не може да буде већа од 
25% од укупне вредности првобитно закљученог уговора 

Наручилац је покренуо наведени поступак обзиром да је првобитни 
уговор из поступка јавне набавке мале вредности Д 08/10 – Лекови закљу-
чен са понуђачем „Мединиц“ д.о.о., Даничарева бр. 57, Београд. 11675

КБЦ „ЗВЕЗДАРА“ 
Београд, Димитрија Туцовића 161

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о избору најповољније понуде

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног по-
зива на основу члана 24. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.

1) Подаци о наручиоцу: КБЦ „ЗВЕЗДАРА“
Адреса: Димитрија Туцовића бр. 161
Место: Београд. 
2) Врста предмета јавне набавке: добра.
3) Предмет јавне набавке: куповина Лекови – Азатиоприн тбл. , за 

тромесечне потребе КБЦ „Звездара“
4) Подаци о изабраној понуди:
Назив понуђача „Пхарма Сwисс“ д.о.о.
Адреса Војводе Степе бр.18
Место Београд
5) Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног 

позива у складу са чланом 24. Закона о јавним набавкама:
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива на основу 

члана 24. став.1 тачка 5. Закона о јавним набавкама .
Образложење:
У складу са чланом 24. став 1. тачка 5. Закона предвиђено је да на-

ручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног 
позива код додатних испорука добара од првобитног добављача, при чему 
укупна вредност свих додатних испорука добара не може да буде већа од 
25% од укупне вредности првобитно закљученог уговора 

Наручилац је покренуо наведени поступак обзиром да је првобитни 
уговор из поступка јавне набавке мале вредности Д 08/10 – Лекови закљу-
чен са понуђачем „Пхарма Сwисс “ д.о.о., Војводе Степе бр. 18, Београд .
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КБЦ „ЗВЕЗДАРА“ 
Београд, Димитрија Туцовића 161

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о избору најповољније понуде

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног по-
зива на основу члана 24. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама.

1) Подаци о наручиоцу: КБЦ „ЗВЕЗДАРА“
Адреса Димитрија Туцовића бр. 161
Место Београд. 
2) Врста предмета јавне набавке: добра.
3) Предмет јавне набавке: куповина лекови – Допамин ињ., 

Неостигмин ињ. 
4) Подаци о изабраној понуди:
Назив понуђача „Медикунион“ д.о.о.
Адреса Љубе Дидића бр.19
Место Београд
5) Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног 

позива у складу са чланом 24. Закона о јавним набавкама:
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива на основу 

члана 24. став.1 тачка 5. Закона о јавним набавкама .
Образложење:
У складу са чланом 24. став 1. тачка 5. Закона предвиђено је да на-

ручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног 
позива код додатних испорука добара од првобитног добављача, при чему 
укупна вредност свих додатних испорука добара не може да буде већа од 
25% од укупне вредности првобитно закљученог уговора 

Наручилац је покренуо наведени поступак обзиром да је првобитни 
уговор из поступка јавне набавке мале вредности Д 08/10 – Лекови закљу-
чен са понуђачем „Медикунион “ д.о.о., Љубе Дидића бр. 19, Београд .
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На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 116/08)

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Београд, Кнеза Милоша 103

об јављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
o додели уговора у преговарачком поступку без објављивања  

јавног позива за набавку услуге: обука и едукација 127 радника  
који се баве пословима возног парка – издавање путних налога 
 праћење рада возача,вођење и евиденција о утрошцимагорива  

и др и едукација 62 радника који се баве пословима утакања  
горива на интерним пумпама за потребе управе  

за зајаедничке послове министарства 
шифра поступка П-ДТХ/11

Министарство унутрашњих послова, за своје потребе, покренуло је 
преговарачки поступак без објављивања јавног позива за набавку обука и 
едукација 127 радника који се баве пословима возног парка–издавање пут-
них налога, праћење рада возача,вођење и евиденција о утрошцимагорива 
и др и едукација 62 радника који се баве пословима утакања горива на ин-
терним пумпама за потребе Управе за зајаедничке послове Министарства, 
шифра поступка П-ДТХ/11.

Предметни поступак покренут је на основу члана 24. став 1. тачка 3. 
Закона о јавним набавкама којим је прописано да наручилац може спро-
водити преговарачки поступак без објављивања јавног позива ако због 
техничких разлога или из разлога повезаних са заштитом искључивих пра-
ва, набавку може испунити само одређени понуђач. 

Након спроведеног јавног отварања понуда, наручилац је донео од-
луку о додели уговора понуђачима 

„Rico Training Centre“ Београд и „Привредна комора Србије, 
Удружење за саобраћај и телекомуникације, Центар за обуку“ Београд по 
заједничкој понуди заводни број 06/3-172/11 од 8. Фебруара 2011. године у 
укупној вредности од 12.528.000,00 динара без ПДВ-а.

 11516

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ОП ШТИ НА СЈЕ НИ ЦА 
36310 Сје ни ца, Кра ља Пе тра I 1

об јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста отво ре ни по сту пак јав не на бав ке.
На ру чи лац Оп шти на Сје ни ца.
Пред мет јав не на бав ке фи нан сиј ске услу ге за крат ко роч но за ду же ње 

оп шти не Сје ни ца у из но су од 14.000.000,00 ди на ра.
Иза бра ни по ну ђач Бан ка Ин те са А.Д. Бе о град.
Да тум за кљу че ња уго во ра 28. март 2011. го ди не.
 11047

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ОШ „ДР ЂОР ЂЕ НА ТО ШЕ ВИЋ” 
22323 Но ви Слан ка мен, Ву ка Ка ра џи ћа 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ним уго во ри ма

Пре ма по зи ву за до ста вља ње по ну да број 171 од 10. марта 2011. го-
ди не, ра ди из бо ра нај по вољ ни је по ну де за на бав ку ра до ва – ис по ру ка и 
по ста вља ње син те тич ке ви ше на мен ске под ло ге на ко шар ка шком и од бој-
ка шком игра ли шту у ОШ „Др Ђор ђе На то ше вић” Но ви Слан ка мен за 2011. 
го ди ну, у по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти, за кљу чен је 31. марта 
2011. го ди не уго вор у укуп ном из но су од 2.800.000,00 ди на ра без ПДВ-а, 
од но сно 3.304.000,00 ди на ра са ПДВ-ом са по ну ђа чем

– AB PLAY SPORT d.o.o. Бе о град, Мар ка Оре шко вић број 1. 
 11629

На основу члана 24. став 2. и члана 69. став .1 Закона о јавним набав-
кама („Службени гласник РС“ бр. 116/08), наручилац 

ОПШТИНА КУЛА
објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о избору најповољније понуде 

(у преговарачком поступку без објављивања јавног огласа 
чл. 24. став 3. Закона)

У поступку јавне набавке број 32/2011 - уступање ауторских права 
на дело Ачански Радивоја Мише: монографија „Кула у прошлости“ (и свих 
права објављивања и штампања) наручилац - Општина Кула, Одлуком о 
избору понуде број 03-404-33/2011-2 од 1. априла 2011. године изабрала 
је понуду Ачански Тихомира из Београда, као најповољнијег понуђача, по 
договореној цени у износу од 420.000,00 динар без ПДВ, што је укупна и 
коначна цена, с обзиром да понуђач није обвезник ПДВ-а. 

Основ за спровођење преговарачког поступка садржан је у одредба-
ма члана 24 став 3 Закона о јавним набавкама, с обзиром да због уметнич-
ких разлога и из разлога повезаних са заштитом искључивих права пред-
виђених законом, набавку може испунити само одређени понуђач.  11637

ГРАД НИШ 
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

18000 Ниш, Николе Пашића 24

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

Техничком грешком дошло је до објављивања претходног расписа за 
јавну набавку пружања финансијских услуга – набавка дугорочног кредита за 
финансирање пројекта адаптације, реконструкције и доградње спортске хале 
„Чаир“, у Нишу, реконструкцију и доградњу градског стадиона „Чаир“ у Нишу, 
реализацију пројеката НИП и реализацију других инфраструктурних проје-
ката планираних Програмом уређивања грађевинског земљишта и изградње 
са финансијским планом за 2011. годину. Претходни распис је објављен у 
„Службеном гласнику РС“ бр. 24 од 04.04.2011. године, под шифром П-7504.

Обавештавамо вас да наручилац - Град Ниш, Управа за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке не планира да спро-
веде предметну јавну набавку чија би процењена вредност била већа од 
50.000.000,00 динара. 11639

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама, у вези са чланом 82. 
ст. 1. и 2. 

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ТРСТЕНИКУ 
Трстеник, Д. Максића број 2 

об јављује

ОБАВШТЕЊЕ 
о закљученим уговорима – по партијама, у јавној набавци 

добара велике вредности – ЈНВВ број 1/11 – намирница 
за припремање хране за 2011. годину, спроведеној 

у отвореном поступку (по партијама – укупно 17 партија), 
на основу претходнo објављеног јавног позива 

у „Сл.гласнику РС” број 9 oд 16. фебруара 2011. године

1. Партија 1 – Пилеће месо – уговор је закључен са понуђачем
– ТП „ЈАБУКА 55” д.о.о. Београд, ул. Светог Николе 43,
2. Партија 4 – Сухомеснати производи - уговор је закључен са по-

нуђачем
– „INTERKOMERC’’ d.o.o. 34210 Рача , ул. Богосава Марковића бб,
3. Партија 5 – Месне прерађевине - уговор је закључен са понуђачем
– „interkomerc’’ d.o.o. 34210 Рача, ул. Богосава Марковића бб,
4. Партија 6 – Риба смрзнута - уговор је закључен са понуђачем 
– „INTERKOMERC’’ d.o.o. 34210 Рача, ул. Богосава Марковића бб,
5. Партија 7 – Млеко и млечни производи - уговор је закључен са 

понуђачем
– А.Д. „Имлек”, Београд, ул. Индустријско насеље бб,11213 

Падинска Скела,
6. Партија 9 – Поврће свеже - уговор је закључен са понуђачем
– „DENEX’’ d.o.o. Попина, 37240 Трстеник, као првим, следећим нај-

повољнијим понуђачем, пошто је претходно, најповољнији понуђач
– „FOOD EXPORT’’ d.o.o. Попина,37240 Трстеник, одустао од 

закључења уговора,
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7. Партија 10 – Поврће смрзнуто - уговор је закључен са понуђачем
– „FOOD EXPORT’’ d.o.o. Попина, 37240 Трстеник,
8. Партија 11 – Конзервирано поврће и воће - уговор је закључен са 

понуђачем
– „DENEX’’ d.o.o. Попина, 37240 Трстеник, као првим, следећим нај-

повољнијим понуђачем , пошто је претходно, најповољнији понуђач
– „FOOD EXPORT’’ d.o.o. Попина,37240 Трстеник, одустао од 

закључења уговора,
9. Партија 12 – Домаће воће- уговор је закључен са понуђачем
– „DENEX’’ d.o.o. Попина, 37240 Трстеник, као првим, следећим нај-

повољнијим понуђачем, пошто је претходно, најповољнији понуђач
– „FOOD EXPORT’’ d.o.o. Попина,37240 Трстеник, одустао од 

закључења уговора,
10. Партија 13 – Јужно воће - уговор је закључен са понуђачем
– „DENEX’’ d.o.o. Попина, 37240 Трстеник, као првим, следећим нај-

повољнијим понуђачем, пошто је претходно, најповољнији понуђач
– „FOOD EXPORT’’ d.o.o. Попина, 37240 Трстеник, одустао од 

закључења уговора,
11. Партија 15 – Јаја - уговор је закључен са понуђачем
– ТП „ЈАБУКА 55``д.о.о. Београд, ул.Светог Николе 43,
12. Партија 16 – Остала прехрамбена роба - уговор је закључен са 

понуђачем
– „INTERKOMERC’’ d.o.o. 34210 Рача, ул.Богосава Марковића бб,
13. Партија 17 – Пројино брашно - уговор је закључен са понуђачем
– „INTERKOMERC’’ d.o.o. 34210 Рача , ул Богосава Марковића бб.
Напомена: за пртије: 2 – Јунеће месо, 3 – Свињско месо, 8 – Пекарски 

производи и 14 – Припремљена слана и слатка теста- поступак јавне на-
бавке је претходно обустављен. П-9382 

На основу члана 70. став 1. тачка 5. и члана 79. Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник РС” број 116/08) и члана 14. став 1. 
Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник 
РС” број 50/09)

ГСП „БЕОГРАД”

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о обустави поступка јавне набаваке мале вредности

Како се, сходно члану 78. Закона о јавним набавкама, нису стекли ус-
лови за избор најповољније понуде, обуставља се поступак јавне набавке 
мале вредности: набавка плина путем платних картица, број МН-24/11, за 
све партије предмета набавке.  E-2844

На основу члана 70. став 1. тачка 5. и члана 79. Закона о јавним на-
бавкама („Службени гласник РС” број 116/08) 

ГСП „БЕОГРАД”

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о обустави поступка јавне набаваке 

Како се, за партију 6, сходно члану 78. Закона о јавним набавкама, 
нису стекли услови за избор најповољније понуде, обуставља се поступак 
јавне набавке: додатна испорука добара: кочне облоге и кочне плочице – по 
партијама, број ВНД-42/11, за партију 6 предмета набавке. E-2843

На осно ву чла на 79. став 4. За ко на о јав ним на бав ка ма и чла на 14. 
став 1. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 50/09)

ОШ „РА ДО ЈЕ ДО МА НО ВИЋ”  
35250 Па ра ћин, Кне за Ми ло ша 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти, за услу гу пре во за уче ни-
ка, на ру чи лац ОШ „Ра до је До ма но вић” у Па ра ћи ну, Кња за Ми ло ша 2, до-
нео је од лу ку о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке. 10987

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ВР ХОВ НИ КА СА ЦИ О НИ СУД 
Бе о град, Не ма њи на 9

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

Вр ста по сту пак јав не на бав ке ма ле вред нсо ти.
1) По да ци о на ру чи о цу: Вр хов ни ка са ци о ни суд, Бе о град, Не ма њи на 9.
2) Пред мет и број не на бав ке: на бав ка ИТ опре ме за по тре бе Вр хов-

ног ка са ци о ног су да и то пер со нал них ра чу на ра, штам па ча ла сер ских (цр-
но бе ли) штам па ча ла сер ских (ко лор), про јек тор ско плат но, пре но сни ра-
чун, мул ти функ циј ски уре ђај; број јав не на бав ке 1-2011.

3) На зив по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор: При ват но дру штво са 
огра ни че ном од го вор но шћу за про мет ро ба и услу га у зе мљи и ино стран-
ству „Са га”, ули ца Ми лен ти ја По по ви ћа 9.

4) Да тум за кљу че ња уго во ра 29. март 2011. го ди не.
5) Вред нсот уго во ра о јав ној абав ци: 1.735.545,00 ди ан ра без ПДВ-а.
 11025

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, број 116/08) у поступку јавне набавке добара мале вредности

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „НОВИ САД”
об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о обустави поступка

Обуставља се поступак јавне набавке намирница – прехрамбене робе 
широке потрошње, по јавном позиву објављеном у „Службеном гласнику 
РС” број 88 од 23. новембра 2010. године и на Порталу јавних набавки, из 
разлога што Наручилац није прибавио најмање једну исправну и одгова-
рајућу понуду.

Јавна набавка је покренута на основу Одлуке директора 
Геронтолошког центра „Нови Сад” број 4/1-ВД од 15. новембра 2010. го-
дине Предмет јавне набавке је куповине намирница – прехрамбене робе 
широке потрошње. 

Након јавног отварања понуда 23. децембра 2010. године и сачиње-
ног Извештаја о стручној оцени, на предлог Комисије за јавну набавку, 
Наручилац је 29. децембра 2010. године донео Одлуку о избору најповољ-
није понуде број 4/10 којом је за најповољнију понуду прогласио понуду 
понуђача „ИЛИАДА ГРОУП” из Новог Сада јер је понудио најнижу цену.

На донету одлуку понуђач „СЕЛЕКТА” из Новог Сада, је поднео 
Захтев за заштиту права. 

Републичка комисија је донела Решење број 4-00-36/2011 од 28. марта 
2011. године којим је усвојила захтев за заштиту права подносиоца захтева 
„СЕЛЕКТА” из Новог Сада, и делимично поништила отворени поступак 
јавне набавке, и то у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о избо-
ру најповољније понуде од 29. децембра 2010. године.

Републичка комисија је својом одлуком обавезала наручиоца да по-
нови фазу стручне оцене тако што ће поново испитати исправност свих 
достављених понуда .

Поступајући по налогу Републичке комисије, Комисија Наручиоца 
је, дописом, затражила од понуђача, због истека рока важења понуде, про-
дужење рока важења понуда за још 30 дана од дана пријема дописа сма-
трајући да ће у том року извршити све неопходне радње у овом поступку 
закључно са закључењем уговора. У захтеву за продужење рока важења 
понуда Комисија је указала понуђачима на законску одредбу да, уколико 
прихвате захтев за продужење рока важења понуде, понуду не могу мења-
ти (цену или друге елементе).

Након истека рока остављеног за писано изјашњење понуђа-
ча Комисија је у Извештају констовала: Од четири понуђача учесника у 
поступку јавне набавке два и то КОМЕРЦСЕРВИС-ПРОДУКТ ЦО из 
Новог Сада и ЛУКИ КОМЕРЦ из Пећинаца се нису изјаснили самим 
тим нису продужили рок важења понуда односно нису наставили да буду 
учесници у даљем току поступка. Понуђач „ИЛИЈАДА ГРОУП” је при-
хватила безусловно продужење рока важења поднете понуде за још 30 
дана. Међутим, решењем Републичке комисије понуда наведеног понуђа-
ча је проглашена неисправном јер понуђач неиспуњава један од обавезних 
услова за учешће у поступку јавних набавки предвиђен члана 44. став 2. 
тачка 2. Понуђач „СЕЛЕКТА” из Новог Сада се (и поред упозорења на 
законску одредбу да уколико прихвати захтев за продужење рока важења 
понуде, понуду не може мењати) изјаснио да „продужава важност понуде 
у свим елементима изузев цене” (Понуђач је тражио повећање цена за 12% 
колико износи индекс раста цена на мало за прехрамбену индустрију).

Комисија је у вези са наведеним изјашњењем заузела став, сходно 
члана 5. став 3. ЗЈН, да је једина могућност да Понуђач и даље учествује 
у поступку јавне набавке била да продужи рок важења понуде односно да 
апсолутно остане при условима и целокупној понуди коју је дао у предмет-
ном поступку . 
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Код овако утврђеног чињеничног стања Комисија је констатовала да 

се нису стекли услови из члана 78. став 4. ЗЈН (Наручилац доноси одлу-
ку о избору најповољније понуде ако је прибавио најмање једну исправну 
и одговарајућу понуду) и предлажила директору да се поступак ове јав-
не набавке обустави а Одлука о избору најповољније понуде број 4/10 од  
29. децембра 2010. године поништи.  11368

ИН СТИ ТУТ ЗА КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НЕ БО ЛЕ СТИ „ДЕ ДИ ЊЕ” 
11000 Бе о град, Хе ро ја Ми ла на Те пи ћа 1

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  

о из бо ру нај по вољ ни је по ну де
Вр ста по ступ ка: пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по-

зи ва на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 4. За ко на.
1) По да ци о на ру чи о цу: Ин сти тут за кар ди о ва ску лар не бо ле сти „Де-

ди ње”, Хе ро ја Ми ла на Те пи ћа 1, Бе о град.
2) Вр ста пред ме та јав не на бав ке: до бра.
3) Пред мет јав не на бав ке: по прав ка ан ги о са ле Advan tix LC+.
4) По да ци о иза бра ној по ну ди
– GE Hol dings.
5) Основ за при ме ну пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав ног 

по зи ва у скла ду са чла ном 24. За ко на о јав ним на бав ка ма:
По сту пак на бав ке се спро во ди због из у зет не хит но сти про у зро ко ва-

не ван ред ним окол но сти ма чи је на сту па ње ни у ком слу ча ју не за ви си од 
во ље на ру чи о ца и на ру чи лац ни је мо гао да по сту пи у ро ко ви ма од ре ђе ним 
за отво ре ни или ре стрик тив ни по сту пак. 

По сту пак јав не на бав ке се спро во ди из раз ло га што je до шло до ква-
ра ан ги о са ле Advan tix LC C++, про из во ђа ча GE He al tca re, 16. 3. 2011. го-
ди не и што је сер ви сер и утвр дио да се мо ра из вр ши ти ви део це ви и ртг 
це ви као и пра те ће услу ге ин ста ла ци је, де таљ не ка ли бра ци је, те сти ра ња 
и пу шта ња у рад. На ру чи лац је спро вео пре го ва рач ки по сту пак у скла ду 
са чла ном 24.1.4 За ко на и у том по ступ ку се ни су сте кли усло ви за из бор 
нај по вољ ни је по ну де из чла на 78. За ко на (при сти гло је три по ну де од ко јих 
је јед на не бла го вре ме на, јед на не ис прав на и јед на не при хва тљи ва, пре ма 
Из ве шта ју ко ми си је за јав ну на бав ку број 1433 од 25. 3. 2011. го ди не), те се 
по сту пак јав не на бав ке мо ра по но ви ти и сход но то ме до нео од лу ку о об у-
ста ви по ступ ка број 1446 од 28. 3. 2011. го ди не. С об зи ром да је ан ги о са ла 
нео п ход на за оба вља ње ре дов ног ра да Ин сти ту та од но сно за ин тер вент-
ну и ин ва зив ну кар ди о ва ску лар ну ди јаг но сти ку и те ра пи ју по сту пак јав не 
на бав ке се мо ра спро ве сти у скла ду са чла ном 24.1.4 За ко на. Пред мет на 
ан ги о са ла се мо ра хит но по пра ви ти и ста ви ти у функ ци ју ка ко би се не-
сме та но од ви ја ле кар ди о ва ску лар не ди јаг но стич ке про це ду ре и те ра пи ја 
а у скла ду са ли стом че ка ња (са мо две од укуп но че ти ри ан ги о са ле су у 
функ ци ји). E-2767

У складу са чланом 70. став 1. тачка 3. ЗЈН и чланом 24. став 2. ЗЈН

 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО „ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА“ ДОО 

Обреновац ,Богољуба Урошевића Црног 44

об јављује 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о поништењу огласа
Грешком у процедури дошло је до објаве огласа о продужењу рока 

за ЈН 7318/10. 
Тако да наведени оглас објављен у „Сл.гласнику РС“ број 25 од  

12. априла 2011. године не важи. И-9788

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 4. и чла на 74. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08, ) и чла на 14. став 1. Пра вил-
ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 50/09)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА СУ БО ТИ ЦЕ 
Су бо ти ца, Трг сло бо де 1

об  ј а  вљу  ј е 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти 

Уго вор о јав ној на бав ци ма ле вред но сти за на бав ку до бра – то не ра, 
на кон спро ве де ног по ступ ка број ЈНМВ К 04/11, за кљу чен је са по ну ђа чем 
„БИ РО МАРК ТЕТ Б&М” ДОО за, Мак си ма Гор ког 40. 11048

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

АК ЦИ О НАР СКО ДРУ ШТВО АЕРО ДРОМ „НИ КО ЛА ТЕ СЛА” 
11180 Бе о град 59

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

На кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти брoj 112/10 
за на бав ку – уво ђе ње си сте ма ви део над зо ра, уго вор је до де љен по ну ђа чу

– „DD SI STEM” д.о.о., Но ви Бе о град, Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа 66.
 E-2760

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „СР БИ ЈА ШУ МЕ” 
Бе о град, Бу ле вар Ми ха и ла Пу пи на 113

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру јав не на бав ке

На кон спро ве де ног oтвореног по ступ ка јав не на бав ке об ја вље ног у 
„Слу жбе ни гла сник РС”, број 11 од 22.фебруара 2011. го ди не за на бав ку 
услу га на по сло ви ма ко ри шће ња шу ма за 2011 го ди ну за ШГ „Го ли ја”, Ива-
њи ца за кљу че ни су уго во ри са сле де ћим по ну ђа чи ма за сле де ће пар ти је 4 
са по ну ђа чем РЗУ ИШ „Ди да”, Но ва Ва рош у вред но сти од 1.003.933,00 
ди на ра, за пар ти ју 13 са по ну ђа чем СЗTР „ПСД Са рић”, Ива њи ца у вред-
но сти од 493.430,00 ди на ра. 10986

На осно ву чла на 24. став 2. и чла на 69. За ко на о јав ним на бав ка ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

КЛИ НИЧ КО-БОЛ НИЧ КИ ЦЕН ТАР „БЕ ЖА НИЈ СКА КО СА” 
11080 Бе о град, Бе жа ниј ска ко са

об јављује
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о из бо ру нај по вољ ни је по ну де

КБЦ „Бе жа ниј ска ко са”, из Бе о гра да, Бе жа ниј ска ко са б.б. је до нео 
од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де за на бав ку у пре го ва рач ком по ступ-
ку број ППЕ-5У/11 – ре дов но го ди шње одр жа ва ње ме ди цин ске опре ме 
про из во ђа ча „Drä ger Me di cal”, у ко рист по ну ђа ча „Drä ger teh ni ka” d.o.o., 
из Бе о гра да, 1100, То шин бу нар 41, у укуп ној вред но сти од 1.034.070,52 
ди на ра без ПДВ-а.

Јав на на бав ка број ППЕ-5У/11 је спро ве де на на осно ву чла на 24. 
став 1. тач ка 3. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
116/08) из раз ло га по ве за них са за шти том ис кљу чи вих пра ва, па на бав ку 
мо же ис пу ни ти са мо од ре ђе ни по ну ђач. E-2758

У скла ду са чла ном 14 Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти (,,Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09) 

ЈКП ,,КО МУ НА ЛАЦ”  
25230 Ку ла, 29. но вем бра 4 

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о за кљу че ном уго во ру 

јав на на бав ка ма ле вред но сти 

1. На ру чи лац : ЈКП ,,Ко му на лац” Ку ла , 29. но вем бра бр. 4 
2. Пред мет: на бав ка во до вод ног ма те ри ја ла за 2011.го ди ну – пар ти ја 1. 
По ну ђач са ко јим је за кљу чен уго вор : Дел та Но ва д.о.о. Бач ка Па-

лан ка, Југ Бог да на 1. 
Да тум за кљу че ња уго во ра : 8.април 2011.го ди не.
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци : про це на до 700.000,00 ди на ра 

без ПДВ-а .
3. Пред мет : на бав ка во до вод ног ма те ри ја ла за 2011.го ди ну – пар ти ја 2. 
По ну ђач са ко јим је за кљу чен уго вор : Дел та Но ва д.о.о. Бач ка Па-

лан ка, Југ Бог да на 1. 
Да тум за кљу че ња уго во ра : 8.април 2011.го ди не.
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци : про це на до 800.000,00 ди на ра 

без ПДВ-а . 11278
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У скла ду са чла ном 14 Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 

вред но сти (,,Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09) 

ЈКП „КО МУ НА ЛАЦ”  
25230 Ку ла, 29. но вем бра 4 

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  

о за кљу че ном уго во ру 
јав на на бав ка ма ле вред но сти 

1. На ру чи лац : ЈКП ,, Ко му на лац” Ку ла , 29. но вем бра 4 
2. Пред мет : на бав ка кон теј не ра за ко му нал ни от пад – пар ти ја 1. 
По ну ђач са ко јим је за кљу чен уго вор : Апол лон д.о.о. Бе о град, По же-

шка бр. 126/а Бе о град. 
Да тум за кљу че ња уго во ра : 8.април 2011.го ди не.
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци : 736.500,00 ди на ра без ПДВ-а .
3. Пред мет : на бав ка пла стич них кан ти за сме ће – пар ти ја 2. 
По ну ђач са ко јим је за кљу чен уго вор : Апол лон д.о.о. Бе о град, По же-

шка бр. 126/а Бе о град 
Да тум за кљу че ња уго во ра : 8.април 2011.го ди не.
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци : 873.250,00 ди на ра без ПДВ-а .
 11278

У скла ду са чла ном 14 Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти (,,Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09) 

ЈКП ,,КО МУ НА ЛАЦ”  
25230 Ку ла, 29. но вем бра 4 

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  

о за кљу че ном уго во ру 
јав на на бав ка ма ле вред но сти 

1.На ру чи лац : ЈКП ,, Ко му на лац” Ку ла , 29. Но вем бра 4 
2.Пред мет : на бав ка до ба ра – на бав ка пер фо ра то ра и тра ка стог тран-

спор те ра . 
3.По ну ђач са ко јим је за кљу чен уго вор : Ни ра-Ме тал д.о.о. Ми хај ла 

Пу пи на бр.3 Бач ка 
Па лан ка 
4.Да тум за кљу че ња уго во ра : 8.април 2011.го ди не.
5.Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци : 610.980,00 ди на ра без ПДВ-а .
 11278

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 4. За ко на о јав ним на бав ка ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЈКП „ЧИ СТО ЋА“ 
34000 Кра гу је вац, Ин ду стриј ска 12

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру

„ЈКП Чи сто ћа”, Кра гу је вац, по спро ве де ном по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти број 07/11, за на бав ку Услу га по прав ке хи дра у ли ке за кљу-
чи ла је уго вор да на 25. мар та 2011. го ди не, са:

– „Риб ник” д.о.о., Све тог Са ве б.б., 37240 Тр сте ник.
Уго во ре на вред ност до бра из но си 400.000,00 ди на ра без ПДВ-а.
 11281

На осно ву чла на 70. тач ка 4. и чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, брoj 116/08)

ЈП „ВОЈ ВО ДИ НА ШУ МЕ” 
 Пе тро ва ра дин, Пре ра до ви ће ва 2 

део пред у зе ћа 
ШУМ СКО ГА ЗДИН СТВО СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

22 000 Срем ска Ми тро ви ца, Па ро брод ска 2

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о до де ли уго во ра

На кон спро ве де ног пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва у скла ду са чла ном 24. став 1. тач ка 1. ЗЈН, уго вор о јав ној на бав ци 
за хе миј ска за штит на сред ства – би о ло шки ин сек ти цид за за шти ту шу ма 
од гу ба ра, до де љен је пред у зе ћу

– „Ви сан” д.о.о., Зе мун, Јер не ја Ко пи та ра б.б., у из но су од 
19.838.496,00 ди на ра. 11100

На осно ву чла на 79. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

НА РОД НА БАН КА СР БИ ЈЕ 
11000 Бе о град, Кра ља Пе тра 12

об јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти 

(ЈНМВ 24/2011)

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти услу-
га одр жа ва ња апарт ма на НБС у апарт ман ском на се љу „Кра ље ви ко на ци” 
на Зла ти бо ру, за кљу чен је уго вор о јав ној на бав ци са по ну ђа чем 

– „Зла ти бор Ту рист” д.о.о., Кра ље ви ко на ци, Зла ти бор. 11526

На осно ву чла на 47. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ 
„ШТАМ ПА, РА ДИО И ФИЛМ” 

19210 Бор, Мо ше Пи ја де 19

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру 

о јав ној на бав ци ма ле вред но сти 
ред ни број ЈНМВ – 02/2011

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти, број ЈНМВ – 02/2011, чи ји 
је пред мет на бав ка до ба ра – 2 про фе си о нал не ТВ ка ме ре, до де љен је уго-
вор о јав ној на бав ци, по ну ђа чу

– БЛБ Ком па ни 2010, „Пр во мај ска” 17, Злот.
Да тум за кљу че ња уго во ра је 4. април 2011. го ди не.
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци ма ле вред но сти је 811.200,00 ди-

на ра, без об ра чу на тог ПДВ-а. 11073

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. став 1. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ПО СЛОВ НИ ПРО СТОР ВРА ЧАР” 
Бе о град, Ње го ше ва 77

об  ј а  вљу  ј е 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти 

број 1 – ЈНМВ/11

Уго вор о јав ној на бав ци ма ле вред но сти број 1 – ЈНМВ/11, чи ји је 
пред мет услу га: из ра да тех нич ке до ку мен та ци је ко ја ће се ко ри сти ти у 
дру гој фа зи ре стрик тив ног по ступ ка јав не на бав ке гра ђе вин ских ра до ва – 
те ку ће по прав ке и одр жа ва ње по слов них про сто ри ја ко ји ма упра вља Јав но 
пред у зе ће „По слов ни про стор Вра чар” Бе о град, у то ку 2011. го ди не, за-
кљу чен је са по ну ђа чем чи ја је по ну да иза бра на као нај по вољ ни ја 

– „Мо би ли а ре” д.о.о., При вред но дру штво за гра ђе ви нар ство, про мет 
и услу ге, Бе о град, Ме то хиј ска 23/37. 11241

На основу члана 24. Законa о јавним набавкама („Службени гласник 
РС” број 116/08)

ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” 
Београд, Јована Ристића 1

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о обустави поступка јавне набавке погонског горива за возила

Обуставља се поступак јавне набавке погонског горива за возила по 
јавном позиву који је објављен у „Службеном гласнику” број 13 од 1. марта 
2011. године, зато што није добијена ниједна исправна понуда. Т-32
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На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 

РС”, број 116/08) и чла на 14. став 1. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ФИ ЛО ЗОФ СКИ ФА КУЛ ТЕТ УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА У НИ ШУ 
18000 Ниш, Ћи ри ла и Ме то ди ја 2

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о до де ли уго во ра о јав ним на бав ка ма ма ле вред но сти
На осно ву спро ве де них по сту па ка јав них на бав ки ма ле вред но сти, 

за кљу че ни су уго во ри са сле де ћим по ну ђа чи ма ко ји су, под јед на ким усло-
ви ма, до ста ви ли по ну де са нај ни жом це ном за кон крет ну јав ну на бав ку:

1. Рад ња „Ma xi ma” Ниш – за на бав ку кан це ла риј ског на ме шта ја
2. Рад ња „Sce ro print” Ниш – за штам па ње из да ња за по тре бе Фа кул-

те та у 2011. го ди ну
3. Рад ња „Na taly dro ge ri ja” Ниш – за на бав ку ма те ри ја ла за одр жа ва-

ње хи ги је не у 2011. го ди ни
4. Пред у зе ће „Be o CompBCC” д.о.о. Бе о град – за на бав ку ди ги тал них 

про јек то ра
5. Пред у зе ће „Pa kom com pu ters” д.о.о. Ниш – за на бав ку ра чу нар ске 

опре ме
6. Рад ња „Li ni ja pro ject” Ниш – за штам па ње пла ка та за по тре бе Сту-

дет ског пар ла мен та
7. Пред у зе ће „C-Vi tel” д.о.о. Ниш – за на бав ку те ле фо на за по тре бе 

Фа кул те та
8. Рад ња „Уни граф X-copy” Ниш – за пру жа ње услу га фо то ко пи ра ња 

и ко ри че ња за по тре бе Фа кул те та у 2011. го ди ни
9. Рад ња „Трен кић” Ниш – за пру жа ње услу га из ра де пе ча та за по-

тре бе Фа кул те та. 11079

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 4. и чла на 74. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ВО ДО КА НАЛ” 
Сом бор, Бе лог го лу ба 5

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти 
број 02-37/25-2011

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти, чи ји 
је пред мет би ла на бав ка до бра – на три јум хи по хло рит, ред ни број јав не на-
бав ке 02-37/25-2011, Уго вор о јав ној на бав ци ма ле вред но сти за кљу чен је 
са нај по вољ ни јим по ну ђа чем:

А.Д.Р. „Про тец та Аљуа” Зе мун, Пр во мај ска 70.
Уго во ре на вред ност је: 400.000,00 ди на ра без ПДВ-а. 11205

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни глсник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. став 1. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

АКРЕ ДИ ТА ЦИ О НО ТЕ ЛО СР БИ ЈЕ 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о до де ли уго во ра о јав ној на бав ци
На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти за на-

бавку елек трон ске и фо то граф ске опре ме за по тре бе Акре ди та ци о ног те ла 
Ср би је – јав на на бав ка 01/2011, уго вор о јав ној на бав ци за кљу чен је са ор-
га ни за ци јом Ори ги нал д.о.о., Но ви Бе о град, Ан ти фа ши стич ке бор бе 21ж, 
у све му пре ма по ну ди ко ја је код на ру чи о ца за ве де на под бро јем 4-07/2011-
02-07 од 18. мар та 2011. го ди не. 11277

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ГЕ О ДЕТ СКИ ЗА ВОД 
Бе о град, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 39

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти 
1) По да ци о на ру чи о цу: Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де 

Ми ши ћа 39, Бе о град. 

2) Пред мет јав не на бав ке: Сер ви си ра ње рас хлад них уре ђа ја (сплит 
си стем), за по тре бе Ре пу блич ког ге о дет ског за во да и уну тра шњих је ди ни-
ца Ре пу блич ког ге о дет ског за во да – Слу жби за ка та стар не по крет но сти.

3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 
на бав ци: 

„Фри го – ММБ”, Бе о град – Гроц ка, Бу ле вар ре во лу ци је 186 а.
 11208

На основу члана 70. став 1. тачка 5. и члана 79. Закона о јавним на-
бавкама („Службени гласник РС” број 116/08)

ГСП „БЕОГРАД”

об јављује

ОБАВЕШТЕЊE 
о обустави поступка јавне набаваке

Како се за набавку добара: хидропумпе и хидромотори хлађења ау-
тобуса, број ВНД-28/11 нису стекли услови за избор најповољније понуде, 
обуставља се поступак јавне набавке добара за партијe 1 и 2.

Поступак је спроведен у преговарачком поступку без објављивања 
јавног позива, сходно члану 24. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама.

 E-2820

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. став 1. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке 
ве ли ке вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „ПИ О НИР” 
35000 Ја го ди на, Ву ка Ка ра џи ћа 4 

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ним уго во ри ма

1. На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ве ли ке вред но сти 
на бав ка до ба ра – на мир ни це за ис хра ну де це, ЈН 1/11, за кљу че ни су уго-
во ри са по ну ђа чи ма:

 за пар ти ју 2 – свињ ско и ју не ће ме со и пре ра ђе ви не
– ДОО ,,Ал фа” из Ја го ди не, Ри бар ски пут б.б., уго вор је за кљу чен 

1. апри ла 2011. го ди не. Вред ност уго во ра 7.105.080,00 ди на ра без ПДВ-а,
за пар ти ју 3 – пи ле ће ме со
– ДОО ,,Ал фа” из Ја го ди не, Ри бар ски пут б.б., уго вор је за кљу чен 1. 

апри ла 2011. го ди не. Вред ност уго во ра 899.250,00 ди на ра без ПДВ-а,
за пар ти ју 4 – ћу ре ће ме со
– ДОО ,,Ал фа” из Ја го ди не, Ри бар ски пут б.б., уго вор је за кљу чен 1. 

апри ла 2011. го ди не. Вред ност уго во ра 207.000,00 ди на ра без ПДВ-а,
за пар ти ју 5 – ри ба
– ДОО ,,Ал фа” из Ја го ди не, Ри бар ски пут б.б., уго вор је за кљу чен 1. 

апри ла 2011. го ди не. Вред ност уго во ра 111.000,00 ди на ра без ПДВ-а,
за пар ти ју 7 – мле ко и млеч ни про из во ди
– ДОО ,,Ал фа” из Ја го ди не, Ри бар ски пут б.б., уго вор је за кљу чен 

1. апри ла 2011. го ди не. Вред ност уго во ра 1.817.025,00 ди на ра без ПДВ-а,
за пар ти ју 8 – пре ра ђе ви не од мле ка
– ДОО ,,Ал фа” из Ја го ди не, Ри бар ски пут б.б., уго вор је за кљу чен 1. 

апри ла 2011. го ди не. Вред ност уго во ра 975.450,00 ди на ра без ПДВ-а,
за пар ти ју 9 – се зон ско во ће
– СТР ,,Воћ ка” из Ја го ди не, Ри бар ски пут б.б., уго вор је за кљу чен 1. 

апри ла 2011. го ди не. Вред ност уго во ра 482.000,00 ди на ра без ПДВ-а,
за пар ти ју 10 – ју жно во ће
– СТР ,,Воћ ка” из Ја го ди не, Ри бар ски пут б.б., уго вор је за кљу чен 1. 

апри ла 2011. го ди не. Вред ност уго во ра 719.250,00 ди на ра без ПДВ-а,
за пар ти ју 11 – по вр ће
– СТР ,,Воћ ка” из Ја го ди не, Ри бар ски пут б.б., уго вор је за кљу чен 1. 

апри ла 2011. го ди не. Вред ност уго во ра 1.988.380 ди на ра без ПДВ-а,
за пар ти ју 12 – смр зну то по вр ће и во ће
– ДОО ,,Ал фа” из Ја го ди не, Ри бар ски пут б.б., уго вор је за кљу чен 1. 

апри ла 2011. го ди не. Вред ност уго во ра 289.650,00 ди на ра без ПДВ-а,
за пар ти ју 13 – про из во ди здра ве хра не
– ДОО ,,Ал фа” из Ја го ди не, Ри бар ски пут б.б., уго вор је за кљу чен 1. 

апри ла 2011. го ди не. Вред ност уго во ра 298.006,00 ди на ра без ПДВ-а,
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за пар ти ју 14 – ко ре
– СЗР ,,Ја дран” из Ја го ди не, 7. ју ла, уго вор је за кљу чен 1. апри ла 

2011. го ди не. Вред ност уго во ра 156.000,00 ди на ра без ПДВ-а,
за пар ти ју 15 – про ји но бра шно
– СТР ,,Воћ ка” из Ја го ди не, Ри бар ски пут б.б., уго вор је за кљу чен 1. 

апри ла 2011. го ди не. Вред ност уго во ра 44.400,00 ди на ра без ПДВ-а,
за пар ти ју 16 – ро ба ши ро ке по тро шње
– ДОО ,,Ал фа” из Ја го ди не, Ри бар ски пут б.б., уго вор је за кљу чен 

1. апри ла 2011. го ди не. Вред ност уго во ра 3.013.161,50 ди на ра без ПДВ-а.
 11089

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, број 116/08)

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ „СТАНКО ПАУНОВИЋ” 
Неготин, Бадњевска 5

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 
1/2011 – адаптација зграде вешераја Дома за децу и омладину „Станко 
Пауновић” Неготин, уговор је закључен са

– ЗФР „Изградња”, Војници, Бабушница.
 11238

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, број 116/08)

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ 
И ПАРКИРАЛИШТА „ПАРКИНГ СЕРВИС” 

 Београд, Краљице Марије 7

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци 

број 14-40-R-06/10

Након спроведеног отвореног поступка у складу са чланом 21. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/08), за јавну 
набавку грађевинских радова на изградњи посебног паркиралишта код 
Дома здравља Звездара у Београду, за потребе Сектора за паркиралишта 
ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, број набавке 14-40-R-06/10, уговор је 
закључен:

- са ПГП „Грађевинар Коцић“ из Београда, ул. Јованке Радаковић број 
25. Укупна вредност уговора без урачунатог ПДВ-а, износи 13.773.676,82 
динара.

 11247

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ГЕ О ДЕТ СКИ ЗА ВОД 
Бе о град, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 39

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти 
1) По да ци о на ру чи о цу: Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де 

Ми ши ћа 39, Бе о град. 
2) Пред мет јав не на бав ке: Услу га сер ви си ра ња и одр жа ва ња фо то ко-

пир апа ра та са обез бе ђе њем ре зер вних де ло ва и по тро шног ма те ри ја ла, за 
по тре бе Ре пу блич ког ге о дет ског за во да, Слу жби за ка та стар не по крет но-
сти: Бе о град 1, Бе о град 2, Но ви Бе о град, Зе мун, Обре но вац, Гроц ка, Пан-
че во, Зре ња нин, Ша бац, Ло зни ца, Ва ље во, и Се ди ште Ре пу блич ког ге о дет-
ског за во да..

На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 
на бав ци: 

„In di ka tor” d.o.o., Но ви Бе о град, Ото на Жу пан чи ча 10.
 11212

На осно ву чла на чла на 79. став 4. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

МИ НИ СТАР СТВО ФИ НАН СИ ЈА 
ПО РЕ СКА УПРА ВА – РЕ ГИ О НАЛ НИ ЦЕН ТАР НИШ 

18000 Ниш, Стра хи њи ћа ба на б.б.
об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о до де ли уго во ра о јав ној на бав ци 

По ре ска упра ва – Ре ги о нал ни цен тар Ниш, као на ру чи лац, по спро-
ве де ном по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти ре сто ран ских услу га за 
по тре бе на ру чи о ца По ре ске упра ве – Ре ги о нал ног цен тра Ниш, уго вор о 
јав ној на бав ци пред мет не услу ге до де ли ла је по ну ђа чу

– Ка фа на „Ни шлиј ска ме ха на” Ниш, Пр во мај ска 49. 11078

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС” број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈП ЗА ПОД ЗЕМ НУ ЕКС ПЛО А ТА ЦИ ЈУ УГЉ – У РЕ СТРУК ТУ РИ РА ЊУ 
35237 Ре са ви ца, Пе тра Жал ца број 2

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о из бо ру нај по вољ ни је по ну де по јав ној на бав ци 
ма ле вред но сти 

(број ЈНМВ 100/10)

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти – ку-
по ви на си сте ма за еви ден ци ју рад ног вре ме на РМУ „Шта ваљ”, за кљу чен 
је уго вор са по ну ђа чем

– „Teh no me dia” д.о.о. – Кра гу је вац, Кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе-
ви ћа број 88/3. П-7752

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) 

ЗДРАВ СТВЕ НИ ЦЕН ТАР ВРА ЊЕ 
Вра ње, Јо ва на Јан ко ви ћа Лун ге 1

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру 

Вр ста по ступ ка: пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 4. За ко на о јав ним на бав ка ма. 

1. По да ци о на ру чи о цу: ЗЦ Вра ње, Јо ва на Јан ко ви ћа Лун ге 1 
2. Пред мет јав не на бав ке: Ле ко ва, по пар ти ја ма ЈНПГ 10/11
3. На зив по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној на бав ци:
„Фар ма ло гист” д.о.о Бе о град, Бу ле вар Вој во де Ми ши ћа бр.25-27 
За кљу чен: 21.март 2011.год, вред ност уго во ра: 302.995,00 рсд без 

ПДВ-а.
„Гло са риј БГ” д.о.о. Бе о град – По слов ни ца Ле ско вац, ул. 28. Март 

1/а, Ле ско вац.
За кљу чен: 17.марта 2011. године, вред ност уго во ра: 388.295,00 рсд 

без ПДВ-а. 11243

МУ ЗЕЈ НА ИВ НЕ И МАР ГИ НАЛ НЕ УМЕТ НО СТИ 
Ја го ди на, Бо шка Ђу ри чи ћа 10

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: јав на на бав ка ма ле вред но сти
1) По да ци о на ру чи о цу: Му зеј на ив не и мар ги нал не умет но сти, Бо-

шка Ђу ри чи ћа 10, Ја го ди на.
2) Пред мет јав не на бав ке: На бав ка го ри ва  за слу жбе на во зи ла 

МНМУ у 2011. го ди ни.
3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци:
Х-Трејд д.о.о.Ја го ди на, Сло вен ски пут б.б.
4) Да тум за кљу че ња уго во ра: 7.април 2011. го ди не.
5) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 885.990,00 дин без ПДВ, 

тј.1.046.300,00 дин са ПДВ-ом. 11171
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На основу одредаба члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”, број 116/08) и на основу члана 14. Пра вил ни ка о јав ним на-
бав ка ма ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈП ,,СПОРТ СКИ И ПО СЛОВ НИ ЦЕН ТАР ВОЈ ВО ДИ НА”  
21000 Но ви Сад, Су тје ска 2

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 
ма ле вред но сти

На осно ву спро ве де ног по сту па ка јав не на бав ке ма ле вред но сти до-
ба ра: 

– Ра свет на те ла, си ја ли це и пра те ћа опре ма, за ЈП „Спорт ски и по-
слов ни цен тар Вој во ди на” Но ви Сад, на го ди шњем ни воу, од но сно до 31. 
децембра 2011. го ди не, са сук це сив ном ис по ру ком, бр. 23/2. уго вор је за-
кљу чен са по ну ђа чем:

– д.о.о. „Op ti mum MV-NS” из Но вог Са да, Бу ле вар Ца ра Ла за ра 3.
да на: 6.априла 2011. го ди не. 11292

На осно ву чла на 79. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, 116/08)

ЈКП „УСЛУ ГА ”  
19370 Бо ље вац, Ти моч ке бу не 2 

об  ј а  вљу  ј е 
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  

о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке

ЈКП „Услу га” Бо ље вац је спро ве ла по сту пак јав не на бав ке ве ли ке 
вред но сти за на бав ку „Мо бил не че љу сне дро би ли це на че лич ним гу се-
ни ца ма”. У фа зи пре об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у „Слу жбе ном гла сни ку 
РС”, је до не та од лу ка број 10 да на 6.априла 2011го ди не о об у ста ви овог 
по ступ ка јав не на бав ке јер из објек тив них и до ка за вих раз ло га , ко ји се 
ни су мо гли пред ви де ти у вре ме по кре та ња по ступ ка и ко ји оне мо гу ћа ва ју 
да се за по че ти по сту пак окон ча, од но сно услед ко јих је пре ста ла по тре ба 
на ру чи о ца за пред мет ном на бав ком. 11190

На осно ву од ре да ба чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) 

ЈП ,,СПОРТ СКИ И ПО СЛОВ НИ ЦЕН ТАР ВОЈ ВО ДИ НА”  
21000 Но ви Сад,Су тје ска 2

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном го во ру о јав ној на бав ци 
ма ле вред но сти до ба ра

1. Око ви и ме тал на га лан те ри ја, на го ди шњем ни воу, од но сно до 
31.децембра 2011. го ди не, са сук це сив ном ис по ру ком, бр.13/2.

Уго вор је за кљу чен са па о ну ђа чем:
– д.о.о. „Stan dard 001” из Но вог Са да, Ав гу ста Це сар ца 18/412.
да на: 1.априла 2011. го ди не. 11286

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД 
Београд, Мали Калемегдан број 8

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о избору најповољније понуде

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног по-
зива на основу члана 24. став 1. тачка 4. Закона.

1) Подаци о наручиоцу: ЈКП зеленило – Београд, Мали Калемегдан 
број 8, Београд.

2) Врста предмета јавне набавке: добра.
3) Предмет јавне набавке: 08Д-П/2011– додатне испоруке реквизита 

за кућне љубимце за парк Ташмајдан са првобитним испоручиоцем добара.
4) Подаци о изабраној понуди
– „ПЕЈКОМ” д.о.о. Београд, Бранка Крсмановића број 6
5) Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног 

позива у складу са чланом 24. Закона о јавним набавкама: у складу са чла-
ном 24. став 1. тачка 5. Закона.

Образложење:
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива на основу 

члана 24. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама примењује се имајући 
у виду техничке разлоге односно чињеницу да усвојеним пројектом рекон-
струкције парка „Ташмајдан” у Београду није била предвиђена уградња 
реквизита за кућне љубимце, па је по налогу Инвеститора неопходно наба-
вити исте у циљу завршетка радова у Парку „Ташмајдан”.

Наручилац je закључио основни уговор број 14-90/2011 од 22. феб-
руара 2011. године као и Анекс I уговора број 14-93/2011 од 1. марта 2011. 
године и Анекс II уговора број 14-128/2011 од 31. марта 2011. године са 
понуђачем „ПЕЈКОМ” д.о.о. из Београда, Бранка Крсмановића број 6 у 
складу са чланом 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама.  Е-2755

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ  
ЗА ЈАВ НЕ ГА РА ЖЕ И ПАР КИ РА ЛИ ШТА „ПАР КИНГ СЕР ВИС” 

Бе о град, Кра љи це Ма ри је 7

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 

број 14-40-R-06/10

На кон спро ве де ног отво ре ног по ступ ка у скла ду са чла ном 21. За ко на 
о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08), за јав ну на бав ку 
гра ђе вин ских ра до ва на из град њи по себ ног пар ки ра ли шта код До ма здра-
вља Зве зда ра у Бе о гра ду, за по тре бе Сек то ра за пар ки ра ли шта ЈКП „Пар-
кинг сер вис” Бе о град, број на бав ке 14-40-R-06/10, уго вор је за кљу чен:

– са ПГП „Гра ђе ви нар Ко цић” из Бе о гра да, Јо ван ке Ра да ко вић 25. 
Укуп на вред ност уго во ра без ура чу на тог ПДВ-а, из но си 13.773.676,82 ди-
на ра. 11274

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД 
Београд, Мали Калемегдан број 8

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног по-
зива на основу члана 24. став 1. тачка 7. подтачка а) Закона о ЈН.

1) Подаци о наручиоцу: ЈКП зеленило–Београд, Мали Калемегдан 
број 8, Београд.

2) Предмет јавне набавке: 03Р-5П/2009/2011 – извођење додатних 
(вишкова и накнадних) радова на санацији спортско рекреативних објека-
та комплекса „Општинско спортско село” на територији градске општине 
Савски венац у Београду, са првобитним извођачем радова и дефинисање 
висине мањкова радова.

3) Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 
набавци:

– ЕУРОПАРК ДОО.
4) Датум закључења уговора: 8. април 2011. године.
5) Вредност уговора о јавној набавци:
Вишкови радова – 4.500.036,51 динара (без ПДВ).
Накнадни радови – 5.898.999,52 динара (без ПДВ).
Мањкови радова – 21.060.049,67 динара (без ПДВ). Е-2759

У складу са чланом 70. став 1. тачка 3. и чланом 24. став 2. Закона о 
јавним набавкама

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА ДОО 
Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о избору најповољније понуде

Сагласно члану 81. став Закона о јавним набавкама („Службени гла-
сник РС”,број 116/08) наручилац Привредно друштво „Термоелектране 
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Никола Тесла” д.о.о, Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 
Обреновац, по одлуци о избору најповољније понуде број І-024/2011 од 
30.марта 2011.године у поступку јавне набавке број ЈН 7355/10 за набавку 
добара „опрема за анализу угља” као најповољнију понуду изабрао понуду 
понуђача: Phillips International Trading d.o.o. Жарковачка 54 , 11000 Београд 

Подаци о изабраном Понуђачу
Назив PHILLIPS International Trading d.o.o.
Матични број 06963455
ПИБ 100570380
Улица: и број Жарковачка 54 , 11000 Београд
Држава: Србија 
Место: Београд
Датум подношења понуде (на архиву наручиоца): 10266/31.марта 

2011. године
По уговору са РЕИК-ом, опрема за анализу угља мора бити унифи-

цирана ради упоређивања резултата две лабараторије, на основу чега се 
врши плаћање испорученог угља. Опрема коју користи РЕИК је Немачког 
порекла IKA WERKE. Oвлашћени заступник IKA WERKE GmbH & 
Co.KG, Germany за Републику Србију је Phillips Intrnational Trading Co. 

 11481

У складу са чланом 70. став 1. тачка 3. и чланом 24. став 2. Закона о 
јавним набавкама

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА ДОО 
Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о избору најповољније понуде

Сагласно члану 81. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, број 116/08) наручилац Привредно друштво „Термоелектране 
Никола Тесла” д.о.о, Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 
Обреновац, по одлуци о избору најповољније понуде бр 10997 oд 6.априла 
2011. године у поступку јавне набавке број 000407/14876 за набавку услугa 
- чишћење цевног система на блоковима: А1 и А2: кондензатор, хладњаци 
водоника (ком. 2) хладњаци уља за подмазивање турбоагрегата (ком. 3); на 
блоковима А3 , А4 и А5: кондензатор, као најповољнију понуду изабрао 
понуду понуђача:

Патентинг доо Београд , Земун Поље , Новосадски аутопут 53 
у вредности од 1.324.984,10 динара, исказано без ПДВ-а.

ПИБ 100380021
Матични/Регистрациони број број 07911785
Назив Патентинг д.о.о Београд
Улица и број Новосадски аутопут 53
Општина: Земун
Држава: Србија
Место: Београд
Датум подношења понуде (на архиву нару-
чиоца):

2.марта 2011.

Понуда је изабрана у поступку са јавним оглашавањем у „Службеном 
гласнику број 5 од 1.фебруара 2011.године.

Ради несметаног одвијања процеса производње електричне и 
топлотне енергије неопходно је извршити набавку наведену и то применом 
Закона о јавним набавкама РС, обзиром да ПД ТЕНТ по овом закону има 
статус наручиоца и обавезу да све набавке врши његовом применом, због 
чега је одлучено као у диспозитиву. 11481

У складу са чланом 70. став 1. тачка 3. и чланом 24. став 1. тачка 3.  
Закона о јавним набавкама, Јавно предузеће „Електропривреда Србије” 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА ДОО 
Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о избору најповољније понуде

Сагласно члану 81. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”,број 116/08) наручилац Привредно друштво „Термоелектране 

Никола Тесла” д.о.о, Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 Обреновац, 
по одлуци о избору најповољније понуде бр.7647 oд 09.03.2011. године у 
поступку јавне набавке број ЈН 7967/2,7968,7987/11/11 за редуктори и хид-
родинамичке спојнице „Flender” , као најповољнију понуду изабрао пону-
ду понуђача:

ГП инжењеринг д.о.о. - Београд
у вредности од 20.034.088,75 динара исказано без ПДВ-а 
Назив ГП инжењеринг д.о.о.
ПИБ 101675733
Матични број 17353411
Улица и број Булевар Зорана Ђинђића 87/9
Општина: Нови Београд
Држава: Република Србија 
Место: Београд
Датум подношења понуде (на архиву наручиоца): 21.марта 2011.
Понуда је изабрана у преговарачком поступку без објаве јавног по-

зива у складу са чланом 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама из 
следећих разлога:

постојећи уграђени редуктор, еластичне и хидродинамичке спојни-
це на допреми угља су произвођача „Flender” који једини има техничку 
и произвођачку документацију. Свака замена другим типом редуктора и 
спојница захтевала би додатне реконструкције и прилагођење и угрозила 
би поуздан рад блокова.

Понуђач ГП Инжењеринг - Београд је овлашћени заступник и уво-
зник за „Flender”. 11481

У складу са чланом 70. став 1. тачка 3. и чланом 24. став 1. тачка 3.  
Закона о јавним набавкама, Јавно предузеће „Електропривреда Србије” 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” 
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  

ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА ДОО 
Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ  

о избору најповољније понуде
Сагласно члану 81. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”,број 116/08) наручилац Привредно друштво „Термоелектране 
Никола Тесла” д.о.о, Богољуба Урошевића Црног број 44, 11500 
Обреновац, по одлуци о избору најповољније понуде број 11393 oд 8.ап-
рила 2011 године у поступку јавне набавке број 002084 за набавку услугa 
- контрола утицаја депоније пепела и шљаке термоелектрана ПД ТЕНТ-а 
у 2011. години на земљиште и воде мелиорационих канала , као најповољ-
нију понуду изабрао понуду понуђача:

Moл а.д. Батајнички пут 2 , Београд 
у вредности од 3.380.000,00 динара, исказано без ПДВ-а.
ПИБ 101824448
Матични/Регистрациони број број 06934412
Назив Moл а.д. Београд
Улица и број Батајнички пут 2
Општина: Земун
Држава: Србија
Место: Београд
Датум подношења понуде (на архиву наручиоца): 4.априла 2011.године
Понуда је изабрана у преговарачком поступку без објаве јавног по-

зива у складу са чланом 24. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама са 
следећим образложењем:

Ради несметаног одвијања процеса производње електричне и 
топлотне енергије неопходно је извршити набавку наведену и то применом 
Закона о јавним набавкама, обзиром да ПД ТЕНТ по овом закону има ста-
тус наручиоца и обавезу да све набавке врши његовом применом, због чега 
је одлучено као у диспозитиву.

У 2010. години ову услугу је вршио понуђач МОЛ Београд по угово-
ру број 20956 од 25.октобра 2010.год. Уговор је закључен по спроведеном 
поступку са јавним објављивањем , кроз који је у јавном позиву најављена 
могућност проширења обима посла по члану 24. став 1. тачка 8. у наредне 
три године . 11481

ГИ НЕ КО ЛО ШКО АКУ ШЕР СКА КЛИ НИ КА „НА РОД НИ ФРОНТ” 
Бе о град, Кра љи це На та ли је 62

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о до де ли уго во ра о јав ној на бав ци
У отво ре ном по ступ ку јав не на бав ке лож уља сред њег ма зу та, ред-

ни број 11-2 за 2011. го ди ну, по јав ном по зи ву об ја вље ном у „Слу жбе ном 
гла сни ку РС”, број 9. од 16.фебруара 2011. го ди не, уго вор о јав ној на бав-
ци за кљу чен је са по ну ђа чем „Га спе трол” д.о.о Пан че во, Ко па о нич ка 19. 
Укуп на уго во ре на вред ност без ПДВ-а из но си 36.992.000,00 ди на ра.

 11004
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На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 4. и чла на 74. За ко на о јав ним на-

бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) и чла на 14. став 1. Пра вил-
ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 50/09)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА СУ БО ТИ ЦЕ 
24000 Су бо ти ца, Трг сло бо де 1

об  ј а  вљу  ј е 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти 

Уго вор о јав ној на бав ци ма ле вред но сти за на бав ку до бра – про из во-
ди за чи шће ње и хи ги јен ски про из во ди, на кон спро ве де ног по ступ ка број 
ЈНМВ К 02/11, за кљу чен је са по ну ђа чем

– „Б-Мар кет” д.о.о. из Су бо ти це, Мак си ма Гор ког 11. 11046

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09) 

УПРА ВА ЗА ЗА ЈЕД НИЧ КЕ ПО СЛО ВЕ РЕ ПУ БЛИЧ КИХ ОР ГА НА 
11000 Бе о град, Не ма њи на 22–26

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти број 18 за 2011. го ди ну, 
чи ји је пред мет на бав ка услу га одр жа ва ња те ни ских те ре на, уго вор је за-
кљу чен са

– Гра ђе вин ским пред у зе ћем „Мо ра ва Ин” д.о.о. из Кру шев ца, При-
зрен ска 4. 11507

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма

ПД „ЕЛЕК ТРО СР БИ ЈА” ДОО 
ОГРА НАК „ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА УЖИ ЦЕ” 

31000 Ужи це, Мом чи ла Те ши ћа 13

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о до де ли уго во ра о јав ној на бав ци ма ле вред но сти на осно ву по зи ва  

за до ста вља ње по ну да од 21. децембра 2010. го ди не за на бав ку до ба ра

Уго вор се до де љу је за до бра: си стем за кон тро лу при сту па и еви ден-
ци ју рад ног вре ме на по ну ђа чу „Ma ster Se cu rity” д.о.о., Ми ло ра да Пе тро ви-
ћа 6А, Ниш у из но су од 430.000,00 ди на ра без ПДВ- а о до де ли уго во ра о 
јав ној на бав ци ма ле вред но сти на осно ву по зи ва за до ста вља ње по ну да од 
21. децембра 2010. го ди не за на бав ку до ба ра. Уго вор се до де љу је за до бра: 
си стем ви део над зо ра у Управ ној згра ди ЕД Ужи це по ну ђа чу „Ma ster Se cu-
rity” д.о.о. , Ми ло ра да Пе тро ви ћа 6А, Ниш у из но су од 384.690,00 ди на ра 
без ПДВ- а о до де ли уго во ра о јав ној на бав ци ма ле вред но сти на осно ву 
по зи ва за до ста вља ње по ну да од 22. фебруара 2011. го ди не за на бав ку ра-
до ва. Уго вор се до де љу је за ра до ве: мо лер ско-фар бар ски ра до ви на Управ-
ној згра ди ЕД Но ва Ва рош по ну ђа чу „Зла тар про јект”, Жр та ва фа ши зма 
14, Но ва Ва рош у из но су од 291.790,00 ди на ра без ПДВ- а. 10837

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ПД „ЕЛЕК ТРО СР БИ ЈА” ДОО  
ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА КРУ ШЕ ВАЦ 

37000 Kрушевац, Ко сан чи ће ва 32

об  ј а  вљу  ј е

OБАВЕШТЕЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

На кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке у отво ре ном по ступ ку – 
на бав ка го ри ва за по слов ни цу Ћи ће вац, уго вор је за кљу чен са по ну ђа чем

– СТР „Ми хај ло вић” 35250 Па ра ћин, До ња Мут ни ца. 10998

На осно ву чла на 79. став 4. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08)

ЕД ЈУ ГО И СТОК ДОО  
ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА ЛЕ СКО ВАЦ 

16000 Ле ско вац, Сто ја на Љу би ћа 16

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке 

Л-ЈН број 19/10

Об у ста вља се по сту пак јав не на бав ке до ба ра у окви ру II фа зе ре-
стрик тив ног по ступ ка за на бав ку елек тро ма те ри ја ла и елек тро о пре ме, по 
пар ти ји 13 – ор ма ни за из ме ште но мер но ме сто – ИМО, јав ну на бав ку до-
ба ра – ИМО ор ма ни, на кон под но ше ња зах те ва за за шти ту пра ва од стра не 
по ну ђа ча

– „North Ame ri can” д.o.o., Бе о град. 11040

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 4. За ко на о јав ним на бав ка ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЈКП „ЧИ СТО ЋА“ 
34000 Кра гу је вац, Ин ду стриј ска 12

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

„ЈКП Чи сто ћа”, Кра гу је вац, по спро ве де ном по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти број 04/11, за на бав ку Уља и теч но сти за мо то ре и мо тор на 
во зи ла, за кљу чи ла је уго вор да на 21. мар та 2011. го ди не, са:

– „Ни ком” д.о.о., Ин ду стриј ска 20, 34000 Кра гу је вац.
Уго во ре на вред ност до бра из но си 1.590.898,00 ди на ра без ПДВ-а.
 11284

На осно ву чла на 79. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) 

УСТА НО ВА СТУ ДЕНТ СКИ ЦЕН ТАР „БЕ О ГРАД” 
Бе о град, Све то за ра Мар ко ви ћа 56

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке

Об у ста вља се по сту пак јав не на бав ке – отво ре ни по сту пак јав не на-
бав ке об ли ко ва не по пар ти ја ма, за при ба вља ње до ба ра – кан це ла риј ски ма-
те ри јал – пар ти ја 6 би ро опре ма, по јав ном по зи ву Д-1/11, об ја вље ном у 
„Слу жбе ном гла сни ку РС” број 8 од 11.фебруара 2011.го ди не, бу ду ћи да 
се ни су ис пу ни ли усло ви из чла на 78 став 4 ЗЈН („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 116/08) за из бор нај по вољ ни је по ну де, од но сно прибављенa je са мо 
јед на не ис прав на по ну да по ну ђа ча: „Me ga Shop” ДОО Бе о град. 11163

ИН СТИ ТУТ ЗА КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НЕ БО ЛЕ СТИ „ДЕ ДИ ЊЕ” 
11000 Бе о град, Хе ро ја Ми ла на Те пи ћа 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: отво ре ни по сту пак.
1) По да ци о на ру чи о цу: Ин сти тут за кар ди о ва ску лар не бо ле сти „Де-

ди ње”, Хе ро ја Ми ла на Те пи ћа 1, Бе о град.
2) Пред мет јав не на бав ке: не ре ги стро ва ни лек са Д ли сте ле ко ва – 

No ra dre na lin a 1 mg/1ml.
3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци 
– Inop harm д.о.о Бе о град, Бра ће Ко вач 2, број 22/11 од 18. 3. 2011. го-

ди не на из нос од 3.264.000,00 ди на ра.
Уго вор је за кљу чен 6. 4. 2011. го ди не. Е-2763
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КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР НО ВОГ СА ДА 
Но ви Сад, Бу ле вар Кра ља Пе тра I 26 

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру

1) По да ци о на ру чи о цу: Кул тур ни цен тар Но вог Са да, Бу ле вар Кра ља 
Пе тра I 26, Но ви Сад.

2) Пред мет јав не на бав ке: На бав ка и мон та жа тех нич ке опре ме ре-
кон стру и са ног обје кат Кул тур ног цен тра (елек трон ска, фо то граф ска и ко-
му ни ка ци о на опре ма)

3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 
на бав ци:

„Tec hnik De sign” д.о.о, Па сте ро ва 2, Но ви Сад.
4) Да тум за кљу че ња уго во ра: 31.март 2011.
5) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 11.100.000,00 ди на ра (без 

ПДВ-а) 11156

На основу члана 79. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, број 116/08),

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ЂЕРДАП ДОО  

Кладово,Трг краља Петра 1

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о обустави поступкa јавне набавке велике вредности, у преговарачком 

поступку без објављивања јавног позива, за набавку добара замена 
командних табли агрегата ХЕ „Врла 2” и модернизација система 

локалног надзора и управљања централне команде 
редни број набавке В 40/11

На основу спроведеног поступка јавне набавке велике вредности, у 
преговарачком поступку без објављивања јавног позива, за набавку доба-
ра: Замена командних табли агрегата ХЕ „Врла 2” и модернизација систе-
ма локалног надзора и управљања централне команде, у складу са чланом 
24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
број 116/08 ), наручилац је донео Одлуку о обустави поступка јавне набав-
ке број 10-28/ 1-40-14 од 12.априла 2011. године.

Предметни поступак се обуставља из разлога што је у предметном 
поступку пристигла понуда неисправна. Чланом 79. став 1. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08) одређено је да је наручи-
лац дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени ус-
лови за избор најповољније понуде из члана 78. Закона о јавним набавкама 
(„Службеном гласник РС”, број116/08). Е-2745

На осно ву чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав них на бав ки ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ОП ШТИН СКА УПРА ВА ЖА БАЉ 
21230 Жа баљ, Ни ко ле Те сле 45

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру  
(број ЈН 404-6/2011- III)

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти „на бав ка кан це ла риј ског 
ма те ри ја ла по спе ци фи ка ци ји за 2011 го ди ну” број 404-6/2011-III, да на 
18.фебруара 2011. го ди не за кљу чен је уго вор са „Bigz of fi ce gro up” из Бе-
о гра да, Булевар вој во де Ми ши ћа 17/5, на из нос од 600.046,47, без ПДВ-а.

 11023

„ДОМ УЧЕ НИ КА СРЕД ЊИХ ШКО ЛА” 
Бе о град, Хај дук Стан ка 2

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: јав на на бав ка ма ле вред но сти
На ру чи лац „Дом уче ни ка сред њих шко ла” – Бе о град, ул. Хај-

дук Стан ка 2, у по ступ ку јав не на бав ке услу ге ма ле вред но сти број 

ДУ-МВ-13/11- израдa про јект не до ку мен та ци је за по тре бе из во ђе ња пла-
ни ра них ра до ва у до мо ви ма и ле га ли за ци је објек та, да на 4.априла 2011.
го ди не, за кљу чио је уго вор са по ну ђа чем 

– „Го дус” д.о.о. – Бе о град, ул.Кнез Ми ле ти на 23, у вред но сти од 
585.000,оо ди на ра (без пдв-а).  11222

На основу члана 70. став 1. тачка 3 а у вези са чланом 24. став 2. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.116/08)

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ  
БОЛЕCТИ ВОЈВОДИНЕ 

Сремска Каменица, Институтски пут 4

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о избору најповољније понуде

1. Предмет набавке је јавна набавка ЈН-27/11 - домаћи лек – калиум 
хлорид пулв, по Позиву бр.1362-1/11 од 30.03.2011. упућеног: Југохемија-
фармација д.о.о., Ресавска 31, Београд; Панонија-медика д.о.о., Шекспирова 
3, Нови Сад; Унихемком д.о.о., Бул.Војводе Степе 44, Нови Сад.

Изабрана понуда: Југохемија-фармација д.о.о., Ресавска 31, Београд
Основ за спровођење преговарачког поступка: спроведен је прегова-

рачки поступак без објављивања јавног позива сходно члану 24. став 1. 
тачка 1. Закона о јавним набавкама, из разлога што Наручилац у отвореном 
поступку није добио ниједну понуду за добра која су предмет ове набавке.

 11582

На основу члана 24. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, број 116/08)

ГРАД НОВИ ПАЗАР 
36300 Нови Пазар, Стевана Немање 2

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о избору најповољније понуде

Након спроведеног преговарачког поступка без објављивања јавног 
позива број 404-16/11: Извођење радова на реконструкцији Градског ста-
диона и реконструкцији стадиона „Шутеновац“ у Новом Пазару донета је 
Одлука о избору најповољније понуде којом је изабрана заједничка понуда:

«ИКАН ЦОМПАНY« д.о.о. Нови Пазар и «СМ. НЕТ« д.о.о. Београд.
Преговарачки поступак без објављивања јавног позива спроведен 

ја на основу члана 5. став 1. Закона о подстицају грађевинске индустрије 
Републике Србије у условима економске кризе. 11583

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08 ) и на осно ву чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на-
бав ке ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09 )

УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ У НО ВОМ СА ДУ 
ЕКО НОМ СКИ ФА КУЛ ТЕТ СУ БО ТИ ЦА 

24000 Су бо ти ца, Се ге дин ски пут 9-11 

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о до де ље ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 
31/2011 – на бав ка и штам па ње ча со пи са „Stra te gic Ma na ge ment” (бро је ви 
1/11, 2/11, 3/11, 4/11), Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Еко ном ски фа кул тет Су-
бо ти ца, уго вор је до де лио пред у зе ћу „Prin tex” д.о.о. Се ге дин ски пут бр. 86, 
Су бо ти ца. 

Вред ност за кљу че ног уго во ра из но си 315.336,00 ди на ра без ПДВ-а.
На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 

32/2011 – на бав ка и штам па ње ча со пи са Ана ли Еко ном ског фа кул те та, 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Еко ном ски фа кул тет Су бо ти ца, уго вор је до де-
лио пред у зе ћу „Prin tex” д.о.о. Се ге дин ски пут бр. 86, Су бо ти ца. 

Вред ност за кљу че ног уго во ра из но си 260.560,00 ди на ра без ПДВ-а.
На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 

33/2011 – на бав ка и штам па ње ча со пи са „Ma na ge ment In for ma tion System” 
(бро је ви 1/11, 2/11, 3/11, 4/11), Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Еко ном ски фа-
кул тет Су бо ти ца, уго вор је до де лио пред у зе ћу „Prin tex” д.о.о. Се ге дин ски 
пут бр. 86, Су бо ти ца. 
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Вред ност за кљу че ног уго во ра из но си 319.472,00 ди на ра без ПДВ-а.
На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 

34/2011 – на бав ка и штам па ње уџ бе ни ка „Струк тур на ана ли за и ди зајн – 
Ме то ди и тех ни ке” ауто ри Јо ви ца Ђур ко вић, Зо ран Ћи рић, Вук Ву ко вић, 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Еко ном ски фа кул тет Су бо ти ца, уго вор је до де-
лио пред у зе ћу „Култ Сту дио” с.з.р. Се ге дин ски пут бр. 7Б, Су бо ти ца. 

Вред ност за кљу че ног уго во ра из но си 319.472,00 ди на ра без ПДВ-а.
На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 

35/2011 – на бав ка и штам па ње Конт ног окви ра фи нан сиј ских и бу џет ских ор-
га ни за ци ја, Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Еко ном ски фа кул тет Су бо ти ца, уго-
вор је до де лио пред у зе ћу „Prin tex” д.о.о. Се ге дин ски пут бр. 86, Су бо ти ца. 

Вред ност за кљу че ног уго во ра из но си 17.055,00 ди на ра без ПДВ-а.
На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 

36/2011 – ор ман и рад ни сто за би бли о те ку, Уни вер зи тет у Но вом Са ду, 
Еко ном ски фа кул тет Су бо ти ца, уго вор је до де лио пред у зе ћу „Pros hop de-
sign” д.о.о. Бе ле Бар то ка бр. 115, Су бо ти ца. 

Вред ност за кљу че ног уго во ра из но си 335.200,00 ди на ра без ПДВ-а.
 11254

На основу члана 74. закона о јавним набавкама ( „Службени гласник 
РС ”, број 116/08)

ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА  
Београд ,Мије Ковачевића 4

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о закљученом уговору јавна набавка мале вредности

1) Предмет јавне набавке Увођење стандарда ИСО 9001:2008 у ЈКП 
„Градска Чистоћа” , број јавне набавке ЈНМВ 6/2011.

2) Назив понуђача „ИСО Систем плус” д.о.о., Краљевачка 70/41, 
Београд

3) Датум закључења уговора 13. април 2011. године.
4) Вредност уговора о јавној набавци 2.900.000,00 динара (без ПДВ).
 Е-2751

На осно ву чла на 70. тач ка 4. и чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЈП „ВОЈ ВО ДИ НА ШУ МЕ” ПЕ ТРО ВА РА ДИН  
Пре ра до ви ће ва 2 

део пред у зе ћа 
ШУМ СКО ГА ЗДИН СТВО СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА 

22 000 Срем ска Ми тро ви ца, Па ро брод ска 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о до де ли уго во ра 

У дру гој фа зи ре стрик тив ног по ступ ка за на бав ку до ба ра – ре зер вни 
де ло ви за 2011.годину пар ти ја број 17 – уго вор о јав ној на бав ци до де љен 
је пред у зе ћу:

„Cum mins Ser bo mon te” ДОО, Бе о град, Ауто пут 22, за вред ност од 
299.554,50 дин.  11099

ОП ШТА БОЛ НИ ЦА ПАН ЧЕ ВО 
Пан че во, Ми ло ша Тре бињ ца 11

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: отво ре ни по сту пак
По да ци о на ру чи о цу: Оп шта бол ни ца Пан че во, Ми ло ша Тре бињ ца 11,  

Пан че во.
Пред мет јав не на бав ке: Ци то ста ти ци:
Пар ти ја 6 – Ин тер фе рон Ал фа и Фи ли гра стин
Пар ти ја 7 – Ана ло зи хор мо на ко ји осло ба дја ју га на дро пин
Ле ко ви:
Пар ти ја 31 – Ли ста Б по зи тив на, ле ко ви ко ји де лу ју на ин фек тив не и 

па ра зи тар не бо ле сти Ин ванз 
На зив, од но сно име на по ну ђа ча са ко ји ма је за кљу чен уго вор о јав-

ној на бав ци:
1. „Ци то ста ти ци”: 
Пар ти ја 6 – Ин тер фе рон Ал фа и Фи ли гра стин и Пар ти ја 7 – Ана ло зи 

хор мо на ко ји осло ба дја ју га на дро пин – „Adoc” д.о.о. Бе о град

2. „Ле ко ви”:
Пар ти ја 31 – Ли ста Б по зи тив на, ле ко ви ко ји де лу ју на ин фек тив не и 

па ра зи тар не бо ле сти Ин ванз – „Adoc” д.о.о. Бе о град
Да тум за кљу че ња уго во ра:
4.април 2011.го ди не
4.април 2011.го ди не
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци:
5.343.655,00 ди на ра без ПДВ-а
1.841.892,00 ди на ра без ПДВ-а 11253

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

АК ЦИ О НАР СКО ДРУ ШТВО АЕРО ДРОМ „НИ КО ЛА ТЕ СЛА” 
11180 Бе о град 59

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

На кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 
92/10 за на бав ку – кон теј не ри за сме ће, уго вор је до де љен по ну ђа чу

- „Par bex” д.o.o., Зе мун, Вој ни пут 582г. Е-2756

ПД „ЕЛЕК ТРО СР БИ ЈА” ДОО КРА ЉЕ ВО 
ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА ША БАЦ 

15000 Ша бац, По цер ска 86 

об  ј а  вљу  ј е 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 

(JНМВ 13/11)

По по зи ву за под но ше ње по ну да, у ре дов ном по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти услу га број ЈНМВ 13/11, од 8. 02. 2011. године уго вор о 
јав ној на бав ци до де љен је сле де ћем по ну ђа чу:

На бав ка услу ге одр жа ва ње ПП апа ра та у то ку 2011 године у Елек-
тро ди стри бу ци ји Ша бац. – Сер вис „Ко ни Пла мен” Ша бац, ул. Јан ка Ве се-
ли но ви ћа 90. 

Уго во ре на вред ност је 218.005,00 ди на ра. 11019

ПД „ЕЛЕК ТРО СР БИ ЈА” ДОО КРА ЉЕ ВО 
ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА ША БАЦ 

15000 Ша бац, По цер ска 86 

об  ј а  вљу  ј е 
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 
(JНМВ 23/11)

По по зи ву за под но ше ње по ну да, у ре дов ном по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти до ба ра број ЈНМВ 23/11, од 7.03.2011 године уго вор о јав-
ној на бав ци до де љен је сле де ћем по ну ђа чу:

На бав ка до ба ра – кан це ла риј ски ма те ри јал.
„Вас Ко мерц” улица Ви кенд На се ље 359, Вар на . 
Уго во ре на вред ност је 113.020,40 ди на ра. 11019

ПД „ЕЛЕК ТРО СР БИ ЈА” ДОО КРА ЉЕ ВО 
ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА ША БАЦ 

15000 Ша бац , По цер ска 86 

об  ј а  вљу  ј е 
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 
(JНМВ 24/11)

По по зи ву за под но ше ње по ну да, у ре дов ном по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти до ба ра број ЈНМВ 24/11, од 18.03.2011 год. уго вор о јав ној 
на бав ци до де љен је сле де ћем по ну ђа чу:

На бав ка до ба ра – сај ле за ву чу „Тех но С” ул. Ми хај ла Пу пи на 83, 
Ру мен ка. 

Уго во ре на вред ност је 61.957,72 ди на ра. 11019
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На основу члана 14. став 1. Правилника о поступку јавне набавке 

мале вредности („Службени гласник РС”, број 50/09), а у складу са чланом 
74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАКОВИЦА” 
Београд, Славољуба Вуксановића 22

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору

По захтеву за достављање понуда за јавну набавку мале вредности 
добара, набавка горива (нафтних деривата), редни број мале набавке 04/11/ 
ЈНМВ, Предшколска установа „Раковица” закључила је уговор о јавној на-
бавци са понуђачем

– „OMV Srbija” д.о.о. из Београда, Oмладинских бригада 90а. 11029

На основу члана 14. став 1. Правилника о поступку јавне набавке 
мале вредности („Службени гласник РС”, број 50/09), а у складу са чланом 
74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08)

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАКОВИЦА” 
Београд,. Славољуба Вуксановића 22

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору

По захтеву за достављање понуда за јавну набавку мале вредности-
добара-набавка канцеларијског материјала-табулири, редни број мале на-
бавке 3/2/11/ ЈНМВ, Предшколска установа „Раковица” закључила је уго-
вор о јавној набавци са понуђачем 

– „Maxx office” д.о.о. из Београда, Светог Саве 1-9. 11029

На онову члана 79.став 4. Закона о Јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, број 116/08)

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ТРСТЕНИКУ  
37240 Трстеник,Дамјана Максића 2

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о обустави отвореног поступка јавне набавке  
за партије 2, 3, 8 и 14

У поступку јавне набавке велике вредности добара-намирница за 
припремање хране за 2011.годину, ЈНВВ бр.1/11, спроведеном за потребе 
Дома ученика средњих школа у Трстенику, у отвореном поступку, по пар-
тијама (укупно 17 партија), по објављеном јабном позиву за прикупљање 
понуда у „Службени гласник РС”, број 9/11 од 16.децембра 2011.године, 
обустављен је поступак за следеће партије:

партију бр.2:Јунеће месо
партију бр.3:Свињско месо
партију бр.8: Пекарски производи
партију бр.14:Припремљена слана и слатка теста,
из разлога што наручилац за предметне партије није прибавио нијед-

ну исправну и одговарајућу понуду (члан 79.став1. Закона о јавним набав-
кама, у вези са чланом 78 став 4.истог Закона). 11252

На осно ву чла на 24. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

МИ НИ СТАР СТВО ФИ НАН СИ ЈА 
ПО РЕ СКА УПРА ВА–ЦЕН ТРА ЛА 

11000 Бе о град, Са ве Ма шко ви ћа 3–5

об јављује
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  

о из бо ру нај по вољ ни је по ну де

Вр ста по ступ ка: пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 3. За ко на.

По по зи ву од 18.марта 2011. го ди не за из бор нај по вољ ни је по ну-
де за јав ну на бав ку до ба ра, струч не ли те ра ту ре: „Ка та лог и но мен кла ту-
ра во зи ла 164” и „За пи сник о про це ни вред но сти во зи ла”, два из да ња за 
2011. го ди ну и пр во из да ње за 2012. го ди ну, за по тре бе По ре ске упра ве, 
иза бра на је по ну да по ну ђа ча „АМСС Аген ци ја” д.о.о. Бе о град, Кне ги ње 
Зор ке 58, ПИБ 100345306, ма тич ни број 17167529, за ве де на под бро јем  
404-125/2011-06 од 24.марта 2011. го ди не.

За ко ном о јав ним на бав ка ма, у чла ну 24. став 1. тач ка 3. За ко на о 
јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08), пред ви ђе но је да 
на ру чи лац мо же спро ве сти пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва ако због тех нич ких, од но сно умет нич ких раз ло га пред ме та јав не 
на бав ке или из раз ло га по ве за них са за шти том ис кљу чи вих пра ва, на бав ку 
мо же ис пу ни ти са мо од ре ђе ни по ну ђач. Ка ко је „АМСС Аген ци ја” д.о.о. из 
Београда издавач наведене стручне литературе, стекли су се услови да се 
спроведе преговарачки поступак без објављивања јавног позива.  Е-2750

На основу члана 24. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, број 116/08)

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
ПОРЕСКА УПРАВА– ЦЕНТРАЛА 

11000 Београд, Саве Машковића 3–5

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о избору најповољније понуде

Врста поступка: преговарачки поступак без објављивања јавног по-
зива на основу члана 24. став 1. тачка 3. Закона.

По позиву од 18.марта 2011. године за избор најповољније понуде 
за јавну набавку стручне литературе „Рачуноводствена пракса”, чији је из-
давач „Рачуноводство” д.о.о., Његошева 19, Београд, за потребе Пореске 
управе за 2011. годину и први квартал 2012. године, у преговарачком 
поступку без објављивања јавног позива, у складу са чланом 24. став 1. 
тачка 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08), 
изабрана је понуда понуђача 

– „Рачуноводство” д.о.о., Његошева 19, Београд, ПИБ 100299575, 
матични број 17166751, датум подношења понуде 23.марта 2011. године. 

Законом о јавним набавкама, у члану 24. став 1. тачка 3. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08), предвиђено је да 
наручилац може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног 
позива ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне 
набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку 
може испунити само одређени понуђач. Како је понуђача „Рачуноводство” 
д.о.о. из Београда издавач наведене стручне литературе, стекли су се усло-
ви да се спроведе преговарачки поступак без објављивања јавног позива. 

 Е-2750

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 4) и чла ну 74. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС” број 116/08), и чла на 14 Пра вил ни ка о 
по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти број („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
50/09), а на кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти ко ја за 
пред мет има на бав ку ле ко ва, ме ди цин ског и ла бо ра то риј ског ма те ри ја ла за 
по тре бе Здрав стве не слу жбе До ма за де цу и омла ди ну оме те ну у раз во ју 
Ве тер ник, ЈН МВ 5/2011 

ДОМ ЗА ДЕ ЦУ И ОМЛА ДИ НУ ОМЕ ТЕ НУ У РАЗ ВО ЈУ ВЕ ТЕР НИК 
Ве тер ник, Книн ска 157

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти

Уго вор о јав ној на бав ци ма ле вред но сти ко ја за пред мет има на бав ку 
ле ко ва, ме ди цин ског и ла бо ра то риј ског ма те ри ја ла за по тре бе Здрав стве не 
слу жбе До ма за де цу и омла ди ну оме те ну у раз во ју Ве тер ник, за кљу чен је 
да на 4.априла 2011. го ди не са сле де ћим по ну ђа чи ма за:

– Пар ти ју 1. Ле ко ви „Онyx” Здрав стве на уста но ва – апо те ка
– Пар ти ју 2. Ме ди цин ски и ла бо ра то риј ски ма те ри јал „Ме ди Ла бор” 

д.о.о. 10897

ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ГРА ЂЕ ВИН СКО ЗЕ МЉИ ШТЕ И 
ИЗ ГРАД ЊУ БЕ О ГРА ДА ЈП 
11000 Бе о град, Ње го ше ва 84 

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

За кљу чен је уго вор за јав ну на бав ку у дру гој фа зи ре стрик тив ног по-
ступ ка за услу гу из ра де ге о ло шко-ге о тех нич ке до ку мен та ци је за по тре бе из-
ра де Пла на де таљ не ре гу ла ци је цен тра Ла за рев ца (ГЛ-6/10), са по ну ђа чем 

– „Ti lex” д.о.о., Бе о град. 10853
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ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ГРА ЂЕ ВИН СКО ЗЕ МЉИ ШТЕ И 

ИЗ ГРАД ЊУ БЕ О ГРА ДА ЈП 
11000 Бе о град, Ње го ше ва 84 

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

За кљу чен је уго вор за на бав ку струч не ли те ра ту ре – „Бил тен суд ске 
прак се” Вр хов ног ка са ци о ног су да за 2011. го ди ну и „Прав ни ин фор ма тор” 
за 2011. го ди ну (П-5/11), на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 3. ЗЈН, са по ну-
ђа чем 

– „In ter mex” д.о.о.
 10853

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ГЕ О ДЕТ СКИ ЗА ВОД 
11000 Бе о град, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 39

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти.
1) По да ци о на ру чи о цу: Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де 

Ми ши ћа 39, Бе о град.
2) Пред мет јав не на бав ке: за ме на и уград ња ПВЦ сто ла ри је.
3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци
– Пред у зе ће „SZR VS Plast”, Ча чак, Тр на ва б.б.
 10861

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 450/09)

ДОМ ЗА СТА РЕ И ПЕН ЗИ О НЕ РЕ МОЛ 
24435 Мол, ЈНА 105

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

На кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 002-
03/2011 за јав ну на бав ку до ба ра: при род на и ве штач ка ђу бри ва, 29. мар та 
2011. го ди не за кљу чен је уго вор са по ну ђа чем

– Зе мљо рад нич ка за дру га „Мол”, Мар ша ла Ти та 24, 24435 Мол.
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци до ба ра из но си 284.998,40 ди на ра.
 10879

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

МИ НИ СТАР СТВО ЗА ЉУД СКА И МА ЊИН СКА ПРА ВА, 
ДР ЖАВ НУ УПРА ВУ И ЛО КАЛ НУ СА МО У ПРА ВУ

11000 Бе о град, Бир ча ни но ва 6

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти 

(ЈНМВ 1/2011)

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти за на-
бав ку услу ге пре во ђе ња, за кљу чен је уго вор са по ну ђа чем

– Euro con tract d.o.o. огра нак кон фе рен циј ски си сте ми, Бе о град, Шан-
ти ће ва 5.

Да тум за кљу че ња уго во ра: 22. март 2011. го ди не.
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци ма ле вред но сти: 500.000,00 ди на-

ра без ПДВ-а.
 10864

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА „ТО БА” 
23222 То ба, Ко шут Ла јо ша 16

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти за на-
бав ку ра до ва – из во ђе ње ра до ва на од вод ња ва њу по љо при вред ног зе мљи-
шта у К.О. То ба број јнмв 1/2011, уго вор је за кљу чен са по ну ђа чем

– ВДП „Сред њи Ба нат”, Зре ња нин.
 10912

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла ник 
РС”, број 116/08)

УСТА НО ВА СТУ ДЕНТ СКИ ЦЕН ТАР „БЕ О ГРАД” 
11000 Бе о град, Све то за ра Мар ко ви ћа 56

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

У пре го ва рач ком по ступ ку без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва за из во ђе-
ње до дат них ра до ва: гра ђе вин ски и гра ђе вин ско-за нат ски ра до ви – адап-
та ци ја ста на у сту дент ске со бе, у Сту дент ском до му „Ве ра Бла го је вић”, по 
пр вом уго во ру број 201 од 13. јануара 2011. го ди не, за кљу че ним са пр во-
бит ним из во ђа чем

– „Цр на Тра ва град ња” д.о.о, Бе о град, под озна ком ППР-3/11, за кљу-
чен је уго вор са пр во бит ним по ну ђа чем

– „Цр на Тра ва град ња”, д.о.о, Бе о град.
 10809

На осно ву члана 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 39/02, 43/03, 55/04, 101/05 и 116/08)

ОСНОВ НА ШКО ЛА „НИ КО ЛА ТЕ СЛА” 
11090 Бе о град, Др Ми ли во ја Пе тро ви ћа 6

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о до де ли уго во ра о јав ној на бав ци

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 
01/11 услу ге фи зич ког и тех нич ког обез бе ђе ња имо ви не и ли ца ОШ „Ни-
ко ла Те сла”, из Бе о гра да, Др Ми ли во ја Пе тро ви ћа 6, на ру чи лац је до де лио 
уго вор по ну ђа чу 

– „Se cu rity ser vi ce” д.о.о. 11090 Бе о град,Пи ло та Ми хај ла Пе тро ви ћа 
5А ПИБ 102800068, ма тич ни број 17464680. 10819

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08 ) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09) 

АГЕН ЦИ ЈА ЗА ЛИ ЦЕН ЦИ РА ЊЕ  
СТЕ ЧАЈ НИХ УПРАВ НИ КА 

Бе о град, Ули ца Кне за Ми ха и ла 1 -3 

об  ј а  вљу  ј е 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру 

На осно ву спро ве де ног по ступ ка за јав ну на бав ку ма ле вред но сти 
услу га број ЈНУ МВ 2/2011, уго вор за јав ну на бав ку одр жа ва ње хи ги је не 
у по слов ним про сто ри ја ма Аген ци је за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, 
за кљу чен је са по ну ђа чем: 

– „ВАР НОСТ- ФИ ТЕП” АД , Бе о град, Зе мун, ули ца Гун ду ли ће ва 
број 8-10

 11062
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На осно ву чла на 24. став 2. и чла на 70. став 1. тач ка 3. За ко на о јав-

ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр ој 116/08)

ЗДРАВ СТВЕ НИ ЦЕН ТАР ПА РА ЋИН 
35250 Па ра ћин, Ма јо ра Мар ка б.б.

об јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де 

Вр ста по ступ ка:пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 3. За ко на о јав ним на бав ка ма.

По да ци о на ру чи о цу: Здрав стве ни цен тар Па ра ћин, Па ра ћин, Ма јо ра 
Мар ка б.б.

Вр ста пред ме та јав не на бав ке: до бра.
Пред мет јав не на бав ке: уво зни лек у Здрав стве ном цен тру Па ра ћин 

– екс клу зи ва (ka li jum hlo rid 7,4%, vo lu ven, na tri i hi dro gen kar bo nat 8,4% и 
ka bi ven pe ri).

По да ци о иза бра ној по ну ди: иза бра ни по ну ђач 
– „Peyton Me di cal” д.о.о. Бе о град, оп шти на Во ждо вац, Вој во де Сте пе 

252, уго во ре на вред ност на бав ке: 186.268,62 ди на ра без ПДВ-а.
Основ за спро во ђе ње пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав-

ног по зи ва: по сту пак је спро ве ден из раз ло га по ве за них са за шти том ис-
кљу чи вих пра ва, ка да на бав ку мо же ис пу ни ти са мо од ре ђе ни по ну ђач.

 11593

На осно ву чла на 24. став 2. и чла на 70. став 1. тач ка 3. За ко на о јав-
ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр ој 116/08)

ЗДРАВ СТВЕ НИ ЦЕН ТАР ПА РА ЋИН 
35250 Па ра ћин, Ма јо ра Мар ка б.б.

об јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де 

Вр ста по ступ ка: пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 3. За ко на о јав ним на бав ка ма.

По да ци о на ру чи о цу: Здрав стве ни цен тар Па ра ћин, Па ра ћин, Ма јо ра 
Мар ка б.б.

Вр ста пред ме та јав не на бав ке: до бра.
Пред мет јав не на бав ке: уво зни лек у Здрав стве ном цен тру Па ра ћин – 

екс клу зи ва (fen ta nil, eto mi dat и al fen ta nil). 
По да ци о иза бра ној по ну ди: иза бра ни по ну ђач 
– „Ин фарм” Бе о град, Ца ра Ду ша на 266, уго во ре на вред ност на бав ке: 

170.204,20 ди на ра без ПДВ-а.
Основ за спро во ђе ње пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав-

ног по зи ва: по сту пак је спро ве ден из раз ло га по ве за них са за шти том ис-
кљу чи вих пра ва, ка да на бав ку мо же ис пу ни ти са мо од ре ђе ни по ну ђач.

 11593

На осно ву чла на 24. став 2. и чла на 70. став 1. тач ка 3. За ко на о јав-
ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр ој 116/08)

ЗДРАВ СТВЕ НИ ЦЕН ТАР ПА РА ЋИН 
35250 Па ра ћин, Ма јо ра Мар ка б.б.

об јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де 

Вр ста по ступ ка:пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 3. За ко на о јав ним на бав ка ма.

По да ци о на ру чи о цу: Здрав стве ни цен тар Па ра ћин, Па ра ћин, Ма јо ра 
Мар ка б.б.

Вр ста пред ме та јав не на бав ке: до бра.
Пред мет јав не на бав ке: уво зни лек у Здрав стве ном цен тру Па ра ћин – 

екс клу зи ва (alo xi, cef zil susp и dip he re li ne). 
По да ци о иза бра ној по ну ди: иза бра ни по ну ђач 
– „Phar ma Swiss” д.о.о. Бе о град, Вој во де Сте пе 18, уго во ре на вред-

ност на бав ке: 769.997,50 ди на ра без ПДВ-а.
Основ за спро во ђе ње пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав-

ног по зи ва: по сту пак је спро ве ден из раз ло га по ве за них са за шти том ис-
кљу чи вих пра ва, ка да на бав ку мо же ис пу ни ти са мо од ре ђе ни по ну ђач.

 11593

На осно ву чла на 24. став 2. и чла на 70. став 1. тач ка 3. За ко на о јав-
ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр ој 116/08)

ЗДРАВ СТВЕ НИ ЦЕН ТАР ПА РА ЋИН 
35250 Па ра ћин, Ма јо ра Мар ка б.б.

об јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де 

Вр ста по ступ ка:пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 3. За ко на о јав ним на бав ка ма.

По да ци о на ру чи о цу: Здрав стве ни цен тар Па ра ћин, Па ра ћин, Ма јо ра 
Мар ка б.б.

Вр ста пред ме та јав не на бав ке: до бра.
Пред мет јав не на бав ке: ре а ген си за апа рат SE AC. 
По да ци о иза бра ној по ну ди: иза бра ни по ну ђач 
– „Yunycom” Бе о град, Ре сав ска 78б, уго во ре на вред ност на бав ке: 

557.200,00 ди на ра без ПДВ-а.
Основ за спро во ђе ње пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав-

ног по зи ва: по сту пак је спро ве ден из раз ло га по ве за них са за шти том ис-
кљу чи вих пра ва, ка да на бав ку мо же ис пу ни ти са мо од ре ђе ни по ну ђач.

 11593

На осно ву чла на 24. став 2. и чла на 70. став 1. тач ка 3. За ко на о јав-
ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр ој 116/08)

ЗДРАВ СТВЕ НИ ЦЕН ТАР ПА РА ЋИН 
35250 Па ра ћин, Ма јо ра Мар ка б.б.

об јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де 

Вр ста по ступ ка: пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 3. За ко на о јав ним на бав ка ма.

По да ци о на ру чи о цу: Здрав стве ни цен тар Па ра ћин, Па ра ћин, Ма јо ра 
Мар ка б.б.

Вр ста пред ме та јав не на бав ке: до бра.
Пред мет јав не на бав ке: би о хе миј ски те сто ви за апа рат БТ 2000. 
По да ци о иза бра ној по ну ди: иза бра ни по ну ђач 
– „Yunycom” Бе о град, Ре сав ска 78б, уго во ре на вред ност на бав ке: 

1.559.590,00 ди на ра без ПДВ-а.
Основ за спро во ђе ње пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав-

ног по зи ва: по сту пак је спро ве ден из раз ло га по ве за них са за шти том ис-
кљу чи вих пра ва, ка да на бав ку мо же ис пу ни ти са мо од ре ђе ни по ну ђач.

 11593

На осно ву чла на 79. став 4. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08)

ГРА ЂЕ ВИН СКА ДИ РЕК ЦИ ЈА СР БИ ЈЕ ДОО 
11000 Бе о град, Бу ле вар кра ља Алек сна дра 84

об јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке ЈН 04/11

У јав ној на бав ци под озна ком ЈН 04/11, ко ја је спро ве де на на осно ву 
од ре да ба За ко на о под сти ца њу гра ђе вин ске ин ду стри је Ре пу бли ке Ср би је у 
усло ви ма еко ном ске кри зе („Слу жбе ни гла сник РС”, број 45/10) и од ре да ба 
Уред бе о кри те ри ју ми ма за од ре ђи ва ње по ну ђа ча ко ји мо гу уче ство ва ти у 
ре а ли за ци ји про је ка та про пи са них За ко ном о под сти ца њу гра ђе вин ске ин-
ду стри је Ре пу бли ке Ср би је у усло ви ма еко ном ске кри зе („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 50/10 и 5/11), чи ји је пред мет из во ђе ње ра до ва на из град њи 
обје ка та 5В и 5Г са при па да ју ћом опре мом и уну тра шњим ин ста ла ци ја-
ма на ло ка ци ји ком плек са ка сар не „Сте па Сте па но вић” у Бе о гра ду, на Во-
ждов цу, до не та је од лу ка о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке ЈН 04/11.

Ка ко на ру чи лац ни је бла го вре ме но при мио ни јед ну ис прав ну, од го-
ва ра ју ћу и при хва тљи ву по ну ду до не та је од лу ка о об у ста ви по ступ ка јав не 
на бав ке ЈН 04/11, а у скла ду са чла ном 79. став 1. За ко на о јав ним на бав ка-
ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08).

 Е-2666
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ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „НА ША РА ДОСТ” 

Су бо ти ца, Ан то на Ашкер ца 3

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: отво ре ни по сту пак
1) Пред школ ска уста но ва „На ша ра дост”, Ан то на Ашкер ца 3, Су бо-

ти ца.
2) Пред мет јав не на бав ке: на мир ни це.
3) На зив, од но сно име по ну у ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав-

ној на бав ци:
– пар ти ја 1 –  мле ко и млеч ни про из во ди – „Имлек” а.д. Ин ду стриј ско 

на се ље број 55, Па дин ска ске ла,
– пар ти ја 2 – „Хлеб” а.д. Бај чи, Жи лин ског 2
– пар ти ја 3 – Мед – „Бра ни слав Ка пор” Са ра јев ска 20, Ми ши ће во
– пар ти ја 4 –  Све же во ће – „Тр го про мет” а.д. Се ге дин ски пут 80, Су-

бо ти ца
– пар ти ја 5 –  Све же пи ле ће ме со и пре ра ђе ви не од пи ле ћег и свињ-

ског ме са „На ту ра” д.о.о. Јо ва на Цви ји ћа број 10, Су-
бо ти ца

– пар ти ја 6 –  Оста ле на мир ни це – „Тр го про мет” а.д. Се ге дин ски пут 
80, Су бо ти ца

4) Да тум за кљу че ња уго во ра:
– пар ти ја 1 – 24. март 2011. го ди не
– пар ти ја 2 – 24. март 2011. го ди не
– пар ти ја 3 – 24. март 2011. го ди не
– пар ти ја 4 – 24. март 2011. го ди не
– пар ти ја 5 – 24. март 2011. го ди не
– пар ти ја 6 – 24. март 2011. го ди не
5) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци:
– пар ти ја 1 – 4.757.699,20 ди на ра без ПДВ-а
– пар ти ја 2 – 3.306.000,00 ди на ра без ПДВ-а
– пар ти ја 3 – 288.000,00 ди на ра без ПДВ-а
– пар ти ја 4 – 1.327.284,00 ди на ра без ПДВ-а
– пар ти ја 5 – 4.188,862,00 ди на ра без ПДВ-а
– пар ти ја 6 – 14.962.669,1 ди на ра без ПДВ-а. 11011

На осно ву чла на 24. став 2. и чла на 69. став 1. За ко на о јав ним на бав-
ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЗА ВОД ЗА ХИТ НУ МЕ ДИ ЦИН СКУ ПО МОЋ НИШ 
18000 Ниш, Во ји сла ва Или ћа б.б.

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де

У пре го ва рач ком по ступ ку без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва број ЈНПП 
04/11 чи ји је пред мет ра до ви – из во ђе ње гра ђе вин ско-за нат ских ра до ва на 
са на ци ји про сто ри ја сто ма то ло шке слу жбе у објек ту За во да за хит ну ме-
ди цин ску по моћ Ниш, об ли ко ва не по пар ти ја ма, за нај по вољ ни је по ну де 
иза бра не су по ну де по ну ђа ча: 

1. Кван тус д.о.о., Бо жи да ра Аџи је 7д, 18000 Ниш 110.615,00
2.  Ме та лик пласт д.о.о., Т. Ми ло ва но ви ћа 19/65,  

18000 Ниш 226.017,05
3.  Га ле ри ја по до ва д.о.о., Ин дус. зо на б.б.,  

21400 Бач ка Па лан ка 210.130,20
без ура чу на тог по ре за на до да ту вред ност. Основ за спро во ђе ње пре-

го ва рач ког по ступ ка је у чла ну 24. став 1. тач ка 4. За ко на о јав ним на бав-
ка ма.

У скла ду са чла ном 24. став 1. тач ка 4) За ко на о јав ним на бав ка ма 
пред ви ђе но је да на ру чи лац мо же спро во ди ти пре го ва рач ки по сту пак без 
об ја вљи ва ња јав ног по зи ва ако због из у зет не хит но сти про у зро ко ва не ван-
ред ним окол но сти ма или не пред ви ђе ним до га ђа ји ма, чи је на сту па ње ни у 
ком слу ча ју не за ви си од во ље на ру чи о ца, на ру чи лац ни је мо гао да по сту-
пи у ро ко ви ма од ре ђе ним за отво ре ни или ре стрик тив ни по сту пак.

Пред мет јав не на бав ке су ра до ви на са на ци ји про сто ри ја сто ма то ло-
шке слу жбе у објек ту За во да за хит ну ме ди цин ску по моћ Ниш. На ру чи лац 
је по кре нуо на ве де ни по сту пак из раз ло га што је у то ку но ћи пи ја ни во зач 
из гу био кон тро лу над во зи лом ко јим је упра вљао и ве ли ком бр зи ном уда-
рио у зид ЗХМП Ниш, у де лу где се на ла зи ор ди на ци ја сто ма то ло шке слу-
жбе. Том при ли ком је раз био зид и уле тео у ор ди на ци ју при чи нив ши ве-
ли ку ма те ри јал ну ште ту, оште тив ши осим зи да, про зо ре, ста кла, ис ки дао 
ра ди ја тор, под, оште тио сто ма то ло шку сто ли цу. Због хит но сти на ру чи лац 
ни је мо гао да по кре не отво ре ни по сту пак или по сту пак јав не на бав ке ма ле 
вред но сти.  11576

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЗА ВОД ЗА ХИТ НУ МЕ ДИ ЦИН СКУ ПО МОЋ НИШ 
18000 Ниш, Во ји сла ва Или ћа б.б.

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ним уго во ри ма

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти број РП – 01/11 чи ји је 
пред мет на бав ка ра до ва у објек ту ЗХМП Ниш, об ли ко ва не по пар ти ја ма, 
за кљу чен је уго вор са по ну ђа чем: за пар ти ју 1 – из во ђе ње гра ђе вин ско-за-
нат ских ра до ва у до њој га ра жи – ГР „Па вло вић град ња”, Но во про јек то-
ва на б.б., 18000 Ниш . Вред ност уго во ра: 249.800,00 ди на ра (без ПДВ-а). 
Да тум за кљу че ња уго во ра: 4. 4. 2011. го ди не.

За пар ти ју 2 – из во ђе ње ли мар ских ра до ва – „Стил монт”, Ива на 
Ми лу ти но ви ћа 30, 18000 Ниш. Вред ност уго во ра : 107.953,00 ди на ра (без 
ПДВ-а). Да тум за кљу че ња уго во ра: 4. 4. 2011. го ди не.

За пар ти ју 3 – ула зна вра та за га ра жу – „Се лек тра оп”, Блед ска 20, 
18000 Ниш. Вред ност уго во ра: 252.865,00 ди на ра (без ПДВ-а). Да тум за-
кљу че ња уго во ра: 4. 4. 2011. го ди не. 11576

На осно ву чла на 14. Пра вил ни ка о јав ним на бав ка ма ма ле вред но сти 
(„Слу жбе ни гла сник број 50/09) 

ЗА ВОД ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ ПАН ЧЕ ВО 
26000 Пан че во, Па сте ро ва 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че њу уго во ра о VI јав ној на бав ци ма ле вред но сти 
за услу ге одр жа ва ња софт ве ра књи го вод стве ног про гра ма

На кон спро ве де ног по ступ ка на ру чи лац, За вод за јав но здра вље Пан-
че во, за кљу чио је уго вор о јав ној на бав ци ма ле вред но сти за услу ге одр жа-
ва ња софт ве ра књи го вод стве ног про гра ма у скла ду са ко нач ном Од лу ком 
ди рек то ра За во да за јав но здра вље Пан че во о из бо ру БИТ ТХС д.о.о, Бе о-
град, Љер мон то ва 13 за нај по вољ ни јег по ну ђа ча. 11009

На основу члана 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, број 116/08) и члана 14. став 1. Правилника о поступку јавне набавке 
мале вредности („Службени гласник РС”, број 50/09) 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

11000 Београд, Кнеза Милоша 27 

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору о јавној набавци добара 

(број јавне набавке НМВ 06/11)

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности у 
складу са чланом 26. став 3. Закона о јавним набавкамa, у јавној набавци 
брoj НМВ 06/11 – грађевински и баштенски алат, изабрана је понуда по-
нуђача 

– Eltek export-import d.o.o., Радничка 53, Београд.
Уговор је закључен 11. 4. 2011. годинe.
Уговорне стране споразумно утврђују да укупна вредност уговоре-

них добара из овог уговора са свим трошковима износи 2.855.248,00 дина-
ра без ПДВ-а. Е-2766

ПО ГРЕБ НО ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ 
24000 Су бо ти ца, Трг жр та ва фа ши зма 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру 

јав на на бав ка ма ле вред но сти

Јав но ко му нал но пред у зе ће „По греб но” Су бо ти ца са се ди штем у Су-
бо ти ци, Трг жр та ва фа ши зма број 1, као на ру чи лац, на кон спро ве де ног по-
ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти и то до бра – ауто мо бил за спе ци јал не 
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по тре бе, по греб но во зи ло, да на 31. мар та 2011. го ди не за кљу чио је Уго вор 
о јав ној на бав ки број 8/17 са по ну ђа чем 

– ДОО „In ter car” са се ди штем у Су бо ти ци, ули ца Фо чан ска број 23, 
укуп не вред но сти 2.275.676,28 ди на ра без по ре за на до да ту вред ност.

 11008

ВОЈНА ПОШТА 3720 
Краљево, IV Црногорска б.б.

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ  

о обустави поступка отворени поступак
Подаци о наручиоцу: Војна пошта 3720, IV Црногорска б.б., 

Краљево.
Предмет јавне набавке: Млеко свеже кравље пастеризовано и крат-

котрајни производи од млека, редни број ЈН 02/11, партије 2-5 Крагујевац, 
2-6 Ваљево и 2-7 Пожаревац.

Разлог за обуставу поступка:у року за подношење понуда поднете су 
све неисправне и/или неодговарајуће, односно неприхватљиве понуде.

Образложење:
једина достављена понуда инт. бр. 232-21/28.марта 2011. г., преду-

зећа ДОО „Хелга”, Краљево, Гочка број 9 Краљево није садржала следеће 
обавезне елементе:

– потврду АПР о некажњавању за подизвођача,
– потврду судије за прекршаје за подизвођача,
– уверење (општинско, градско) секретаријата за финансије-Управа 

јавних прихода за подизвођача;
Датум обуставе поступка 31.март 2011. године. 11014

На осно ву члана 14. Пра вил ни ка о јав ној на бав ци ма ле вред но сти 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09) и члана 74. За ко на о јав ним на бав ка-
ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „ЈЕ ЛИ ЦА ОБ РА ДО ВИЋ”  
Мла де но вац, Ву ка Ка ра џи ћа 77

об јављује
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о до де ли уго во ра о јав ној на бав ци 
На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 

19/2011 – оста ле спе ци ја ли зо ва не услу ге за по тре бе Пред школ ске уста но ве 
„Је ли ца Об ра до вић” у Мла де нов цу. Пред школ ска уста но ва „Је ли ца Об ра-
до вић” из Мла де нов ца до де ли ла је уго вор о јав ној на бав ци оста ле спе ци ја-
ли зо ва не услу ге по ну ђа чу 

– Ва тро о пре ма д.о.о., Мис Ир би је ва 56, Бе о град.  11030

На осно ву чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред-
но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈП „ВОЈ ВО ДИ НА ШУ МЕ” 
Пе тро ва ра дин, Пре ра до ви ће ва 2 

део пред у зе ћа 
ШУМ СКО ГА ЗДИН СТВО „СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА” 

22000 Срем ска Ми тро ви ца, Па ро брод ска 2
об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о до де ли уго во ра

Уго вор о јав ној на бав ци услу ге –др ве ни чам ци комада 16 у из но-
су од 640.000.00, ди на ра, по по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти број 
10/2011. до де љу је се:

Ко лар ско-чам џиј ска рад ња „Окру гић”, Мо ро вић, Ву ка Ка ра џи ћа 9.
 11098

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „СР БИ ЈА ШУ МЕ” 
11000 Бе о град, Бу ле вар Михаjла Пу пи на 113

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ним уго во ри ма о јав ној на бав ци
На кон спро ве де ног отво ре ног по ступ ка јав не на бав ке услу га се че, 

из ра де и при вла че ња дрв них сор ти ме на та за 2011. го ди ну за ШГ „Бе о-
град”, за кљу че ни су уго во ри са 

– ДОО „Ми че ли ни” за пар ти је 1, 6, 7, 8, 11, 14 и 15 у укуп ној вред но-
сти од 2.258.736,00 ди на ра без ПДВ-а. 10817

На осно ву чла на 24. став 2. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08)

УСТА НО ВА СТУ ДЕНТ СКИ ЦЕН ТАР „БЕ О ГРАД” 
11000 Бе о град, Све то за ра Мар ко ви ћа 56

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  

о из бо ру нај по вољ ни је по ну де

У преговарачкoм по ступ ку без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва за при ба-
вља ње до ба ра – опре ма за сту дент ски ре сто ран „Ка ра бур ма”, под озна ком 
ППД-4/11, спро ве де ном на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 4. ЗЈН („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 116/08), иза бра на је нај по вољ ни ја по ну да по ну ђа ча 

– „Žak” д.o.o., Бе о град, број 2285/1 од 31.марта 2011. го ди не.
 11554

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

УСТА НО ВА СТУ ДЕНТ СКИ ЦЕН ТАР „БЕ О ГРАД” 
11000 Бе о град, Све то за ра Мар ко ви ћа 56

oб јављује
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти, под озна ком МВД-3/11, за 
при ба вља ње до ба ра – опре ме за спорт за спорт ску са лу Сту дент ског до ма 
„4. април”, под озна ком МВД-3/11, спроведенoм на осно ву чла на 12. ста ва 
2. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 50/09) и чла на 32. Ста ту та Уста но ве Сту дент ски цен тар „Бе-
о град”, за кљу чен је уго вор са по ну ђа чем

– „Бим бо” д.о.о. Бе о град, ко ји је до ста вио нај по вољ ни ју по ну ду број 
1006 /2 од 14. 2. 2011. го ди не. 10805

На осно ву чла на 24. став 2. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08)

УСТА НО ВА СТУ ДЕНТ СКИ ЦЕН ТАР „БЕ О ГРАД” 
11000 Бе о град, Све то за ра Мар ко ви ћа 56

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  

о из бо ру нај по вољ ни је по ну де

У пре го ва рач ком по ступ ку јав не на бав ке без об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва за из во ђе ње но вих ра до ва ко ји пред ста вља ју по на вља ње слич них гра-
ђе вин ских и гра ђе вин ско за нат ских ра до ва: адап та ци ја ста на у сту дент ске 
со бе у Сту дент ском до му „Ве ра Бла го је вић”, по пр вом уго во ру број 201 
од 13.јануара 2011. го ди не, за кљу че ним са пр во бит ним из во ђа чем „Цр на 
Тра ва Град ња” д.o.o. Бе о град, под озна ком ППР-4/11, као нај по вољ ни ја, 
по кри те ри ју му нај ни же по ну ђе не це не, иза бра на је по ну да број 2197/1 од 
28.марта 2011. го ди не, пр во бит ног по ну ђа ча 

– „Цр на Тра ва Град ња” д.o.o. Бе о град, са сле де ћим еле мен ти ма:
– вред ност по ну де: 714.805,00 ди на ра без ПДВ-а,
– рок пла ћа ња: у скла ду са чла ном 5. ста вом 1. прет ход но за кљу че-

ног уго во ра,   
– рок за из во ђе ње ра до ва: у скла ду са са чла ном 7. ста вом 1. прет ход-

но за кљу че ног уго во ра. 
Пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва спро ве ден је 

на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 8. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08).  11555

УПРАВА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 
34300 Аранђеловац, Венац слободе 10

об јављује 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о избору најповољније понуде у преговарачком поступку без 
објављивања јавног позива, а основу члана 24. став 1. тачка 3. 

Закона о јавним набавкама

Наручилац: Управа општине Аранђеловац, Венац слободе 10. 
1) Предмет јавне набавке – услуга: масовна штампа, печатирање, ин-

сертовање и персонализација пошиљака за Одељење за пореске послова 
општине Аранђеловац у вршењу послова: утврђивања, контроле и наплате 
пореза на имовину, локалних комуналних такси и накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта.
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2) Подаци о изабраној понуди 
– ПТТ Србије РЈ Хибридна пошта, Београд, Прилазни пут Ада Хуји 11.
3) Основ за примену преговарачког поступка, без објављивања јавног 

позива у складу са чланом 24. став 1. тачка 3. ЗЈН – разлози техничке приро-
де неупоредивости понуда. Предмет јавне набавке, као у тачки 1), овог оба-
вештења: Због техничких немогућности односног Одељења, које не поседује 
адекватне техничке услове за извршење предмета јавне набавке у роковима 
предвиђеним Законом. Из техничких разлога неупоредивости понуда оста-
лих потенцијалних понуђача у погледу техничког капацитета – механизације 
за обављање предметног посла за време које је потребно Одељењу за пореске 
послове општине Аранђеловац. Преговарачки поступак је покренут с обзиром 
да из техничких разлога услугу може пружити само одређени понуђач. 11590

На осно ву чла на 79. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав них на бав ки ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09) 

ЈП„ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ГРА ЂЕ ВИН СКО ЗЕ МЉИ ШТЕ 
И ПУ ТЕ ВЕ ОП ШТИ НЕ СУР ДУ ЛИ ЦА” 

Сур ду ли ца , 5.сеп тем бар број 27
об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка 
ЈНМВ број 09/2011 

Об у ста вља се по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти број 09/2011- 
на бав ка над стре шни ца, из раз ло га јер су све при спе ле по ну де не си прав не.

 11015

На осно ву чл. 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) 

ЕЛЕК ТРО ПРИ ВРЕ ДА СР БИ ЈЕ 
ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО ЗА ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈУ 

ЕЛЕК ТРИЧ НЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ 
„ЈУ ГО И СТОК” Д.О.О. – НИШ 

Огра нак „Елек тро ди стри бу ци ја Ниш” 
18 000 Ниш, Бу ле вар др Зо ра на Ђин ђи ћа бр.46 а,

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 
(Н-ЈН бр. 55/10)

По јав ном по зи ву за до ста вља ње по ну да, об ја вље ном у „Службеном 
гласнику РС”, број 3/11. од 24.01.2011. го ди не и на Пор та лу јав них на бав-
ки, а за јав ну на бав ку услу га:– сер ви си ра ње и по прав ка во зи ла во зног пар-
ка – по пар ти ја ма – у отво ре ном по ступ ку – (Н-ЈН бр. 55/10), 

Уго вор о јав ној на бав ци за кљу чен је са сле де ћим по ну ђа чи ма:
– пар ти ја 1 –  ауто е лек три чар ске, ауто ме ха ни чар ске, ауто ли мар ске, 

ауто ла ки рер ске, елек тро ни чар ске и услу ге ре гла же пред-
њег тра па за одр жа ва ње те рет них во зи ла - уго вор је за-
кљу чен са по ну ђа чем„To u ring Euro pa” Д.О.О. из Ни ша.

– пар ти ја 2 –  вул ка ни зер ске услу ге – уго вор је за кљу чен са по ну ђа-
чем „Тigar tra de” из Пи ро та.

– пар ти ја 3 –  хи дра у ли чар ске услу ге – уго вор је за кљу чен са по ну ђа-
чем „Пром-инг” из До њег Риб ни ка – По че ко ви на.

– пар ти ја 4 –  услу ге тех нич ког пре гле да – уго вор је за кљу чен са по-
ну ђа чем "To u ring Euro pa" ДОО из Ни ша.

– пар ти ја 5 –  услу ге по прав ке елек три ке и елек тро ни ке на ди за ли ца-
ма (кор па ма) - уго вор је за кљу чен са по ну ђа чем „Пром-
инг” из До њег Риб ни ка - По че ко ви на.

– пар ти ја 6 –  услу ге сер ви си ра ња и ба жда ре ња та хо гра фа - уго вор је 
за кљу чен са по ну ђа чем „To u ring Euro pa” Д.О.О. из Ни ша.

 10997

На основу члана 70. став 1. тачка 5. и члана 79. став 4. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС” број 116/08) и чланом 14. 
Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник 
РС”, број 50/09)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПТТ САОБРАЋАЈА „СРБИЈА” 
Београд, Таковска бр. 2 

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о обустави поступка јавне набавке радова мале вредности
Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија” спровело је поступак јавне 

набавке мале вредности радова на отварању бочног улаза на објекту поште 
„Прибој 1”, број ЈН 163/2011, и донело одлуку о обустави поступка из раз-
лога што нису испуњени услови из члана 78. Закона о јавним набавкама.

 11536

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића 9

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 
број јавне набавке: ЈНВВ 49/2010

Врста поступка: преговарачки поступак. 
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања и побољшања функцио-

налности софтвера за јединствену примедбу
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
Друштво са ограниченом одговорношћу за пружање савета и из-

раду компјутерских програма „IT Excellence“ из Београда- Врачар, ул. 
Голсвордијева, бр. 29, пиб: 103960984, мат. бр. 20059311 

Вредност уговора: 15 000 000,00 дин. без ПДВ-а
Датум закључења уговора: 28 .јануар 2011. године. 11547

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића 9

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 
број јавне набавке: ЈНMВ 8/2011

Врста поступка: поступак набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: Организовање тематских конференција за 

потребе РФ ПИО
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
„Danas Conference Centar“ д.о.о. из Београда - Врачар, ул. Алексе 

Ненадовића, бр. 19-23, пиб: 106537714, мат. Бр. 20625686
Вредност уговора: 1 547 692,50,00 дин. без ПДВ.
Датум закључења уговора: 22.март 2011. године. 11547

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића 9

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 
број јавне набавке: ЈНMВ 32/2010

Врста поступка: поступак набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: куповина добара –уређај за непрекидно на-

пајање
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
Друштво за производњу, унутрашњу и спољну трговину „Еnel PS“ 

д.о.о. из Београда-Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића, бр. 117, 
пиб: 100822561, мат. Бр. 17358430

Вредност уговора: 2 898 000,00 дин. без ПДВ-а
Датум закључења уговора: 24.јануар 2011.године. 11547

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића 9

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 
број јавне набавке: ЈНMВ 42/2010

Врста поступка: поступак набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: Одржавање софтвера систем за управљање 

редовима
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Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
„Естех“ д.о.о. из Београда-Вождовац, ул. Радована Симића Циге, бр. 

11/25, пиб: 104188070, мат. бр. 20107545 
Вредност уговора: 2 000 000,00 дин. без ПДВ
Датум закључења уговора: 13.јануар 2011.године. 11547

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића 9

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору 

број јавне набавке: ЈНMВ 58/2010

Врста поступка: поступак набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: вршење стручног надзора над извођењем радо-

ва на адаптацији у сервер сали дирекције покрајинског фонда у Новом Саду
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
„БеоПотез“ из Београда-Врачар, ул. Мутапова, бр. 4, пиб: 100281340, 

мат. Бр. 17153951
Вредност уговора: 342 000,00 дин. без ПДВ
Датум закључења уговора: 13.јануар 2011.године.
 11547

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића 9

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору 

број јавне набавке: ЈНMВ 59/2010 

Врста поступка: поступак набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: Извођење радова на претварању таванског 

простора у простор друге намене у филијали Косовска Митровица
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
Друштво за управљање пројектима и извођење грађевинских радова 

у земљи и иностранству «ПМЦ Инжењеринг» из Београда-Нови Београд, 
Булевар Уметности, бр. 2, пиб: 105356542, мат. бр. 17715780 

Вредност уговора: 1 407 727,75 дин. без ПДВ
Датум закључења уговора: 10.јануар 2011. године.
 11547

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића 9

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору 

број јавне набавке: ЈНMВ 64/2010

Врста поступка: поступак набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: куповина добара –комуникационе опреме 

ЛАН
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
Друштво за инжењеринг, производњу и промет робе и услуга у об-

ласти телекомуникација „Лого“ д.о.о. из Београда-Звездара, ул. Булевар 
краља Александра, бр. 261, пиб: 100291347, мат. Бр. 07479468

Вредност уговора: 2 417 490,00 дин. без ПДВ-а
Датум закључења уговора: 13.јануар 2011.године.
 11547

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића 9

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 
број јавне набавке: ЈНMВ 65/2010

Врста поступка: поступак набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: Радови на одводу конденза са фасаде и заш-

тити плоча фасаде у филијали Ваљево
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
Предузеће за инжењеринг, трговину и услуге д.о.о. „Бета Унион“ 

из Београда-Палилула, ул. Олге Јовичић, бр. 11, пиб: 104463798, мат. бр. 
20168617 

Вредност уговора: 2 187 139,00 дин. без ПДВ
Датум закључења уговора: 13.јануар 2011. године. 11547 

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића 9

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 
број јавне набавке: ЈНMВ 68/2010

Врста поступка: поступак набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: Услуге одржавање апликације Лотус 

(праћење улазних фактура у дирекцији РФ ПИО)
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
„СРЦ системске интеграције“ д.о.о. из Београда-Нови Београд, 

Булевар Михајла Пупина, бр. 165а, пиб: 103159279, мат. бр. 17518666 
Вредност уговора: 1 400 000,00 дин. без ПДВ-а
Датум закључења уговора: 17.јануар 2011. године. 11547

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића 9

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 
број јавне набавке: ЈНMВ 71/2010

Врста поступка: поступак набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: пружање услуге штампања листа ‚‘Глас оси-

гураника‘‘
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
Предузеће за производњу, промет и услуге „Комазец“ д.о.о. из 

Инђије, ул. Краља Петра I, бб, пиб: 101489320, мат. бр. 08471487
Вредност уговора: 2 898 000,00 дин. без ПДВ
Датум закључења уговора: 7.фебруар 2011.године. 11547

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића 9

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученом уговору 
број јавне набавке: ЈНВВ 18/2010

Врста поступка: отворени поступак.
Предмет јавне набавке: Одржавање хигијене у Републичком фон-

ду за пензијско и инвалидско осигурање Партија 16. филијала Кикинда, 
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Партија 7. филијала Ћуприја и испостава филијале Јагодина, Партија 14. 
филијала Сента, Партија 15. филијала Врбас, Партија 9. дирекција Нови 
Сад, Партија 2. служба филијале за град Београд на Новом Београду, 
Партија 13. филијала Сомбор и службе филијале Кула,Апатин и Оџаци, 
Партија 1. дирекција Београд 

Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 
набавци:

Партија 16: Привредно друштво за пружање услуга „G4S Security“ 
из Београда-Вождовац, ул. Кумодрашка, бр. 240, мат. бр. 07526628, ПИБ: 
101739032

Партија 7: Привредно друштво за пружање услуга „G4S Security“ 
из Београда-Вождовац, ул. Кумодрашка, бр. 240, мат. бр. 07526628, ПИБ: 
101739032

Партија 14: Привредно друштво за пружање услуга „G4S Security“ 
из Београда-Вождовац, ул. Кумодрашка, бр. 240, мат. бр. 07526628, ПИБ: 
101739032

Партија 15: Привредно друштво за пружање услуга „G4S Security“ 
из Београда-Вождовац, ул. Кумодрашка, бр. 240, мат. бр. 07526628, ПИБ: 
101739032

Партија 9: Предузеће за одржавање објеката и завршне радове у 
грађевинарству „Krol Housekeeping“ из Београда-Савски венац, ул. Косте 
Главинића, бр. 3а, мат. бр. 17174479, ПИБ: 101670668

Партија 2: Предузеће за одржавање објеката и завршне радове у 
грађевинарству „Krol Housekeeping из Београда-Савски венац, ул. Косте 
Главинића, бр. 3а, мат. бр. 17174479, ПИБ: 101670668

Партија 13: Предузеће за одржавање објеката и завршне радове у 
грађевинарству „Krol Housekeeping“ из Београда-Савски венац, ул. Косте 
Главинића, бр. 3а, мат. бр. 17174479, ПИБ: 101670668

Партија 1: Предузеће за одржавање објеката и завршне радове у 
грађевинарству „Krol Housekeeping“ из Београда-Савски венац, ул. Косте 
Главинића, бр. 3а, мат. бр. 17174479, ПИБ: 101670668

Датум закључења уговора: Вредност уговора: 
Партија 16: 11. март 2011. године Партија 16: 400 779,66 динара
 Партија 7: 11. март 2011. године Партија 7: 401 000,00 динара
 Партија 14: 11. март 2011. године Партија 14: 401 000,00 динара
 Партија 15: 11. март 2011. године Партија 15: 401 000,00 динара
 Партија 9: 24. март 2011. године Партија 9: 800 000,00 динара
 Партија 2: 24. март 2011. године Партија 2: 2 000 000,00 динара
 Партија 13: 24. март 2011. године Партија 13: 1 500 000,00 динара
 Партија 1: 24. март 2011. године Партија 1: 3 300 000,00 динара
 11547

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића 9

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору 

број јавне набавке: ЈНВВ 26/2010

Врста поступка: отворени. 
Предмет јавне набавке: куповина добара – столица
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
„Temma Trade“ д.о.о. за производњу, трговину и пословне услуге 

из Петроварадина, ул. Прерадовићева, бр. 32, пиб: 100713893, мат. Бр. 
08436169 

Вредност уговора: 9 080 000,00 дин. без ПДВ-а
Датум закључења уговора: 28.фебруар 2011. године. 11547

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића 9

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору 

број јавне набавке: ЈНВВ 28/2010

Врста поступка: отворени поступак.
Предмет јавне набавке: Одржавање сервера и сториџа 
Партија 2. пружање подршке за SUSE LINUX оперативног система

Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 
набавци:

Партија 2. Друштво са ограниченом одговорношћу „Amber Software“ 
д.о.о. из Новог Сада, Булевар војводе Степе бр. 16, мат. бр. 08385769, ПИБ: 
102085892

Вредност уговора: 
Партија 2. – 2 062 390,00 дин. без ПДВ-а
Датум закључења уговора: 21.јануар 2011. године. 11547

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића б9

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору 

број јавне набавке: ЈНВВ 28/2010

Врста поступка: отворени поступак.
Предмет јавне набавке: Одржавање сервера и сториџа 
Партија 4. одржавање ЕВА сториџ уређаја
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
Партија 4. Предузеће за информатички и комуникациони инжење-

ринг „Digit“ из Београда, Савски Венац ул. Миленка Веснића бр. 3, мат. бр. 
07517076, ПИБ: 10001214

Вредност уговора: 
Партија 4. – 685 639,58 дин. без ПДВ-а
Датум закључења уговора: 21.јануар 2011. године. 11547

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића 9

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору 

број јавне набавке: ЈНВВ 35/2010

Врста поступка: отворени. 
Предмет јавне набавке: Одржавање уређаја за непрекидно напајање
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
Друштво за производњу, унутрашњу и спољну трговину „Eнел пс“ 

д.о.о. из Београда- Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића, бр. 117, 
пиб: 100822561, мат. бр. 17358430 

Вредност уговора: 7 500 000,00 дин. без ПДВ-а
Датум закључења уговора: 21.јануар 2011. године.  11547

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића 9

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору 

број јавне набавке: ЈНВВ 36/2010

Врста поступка: отворени поступак.
Предмет јавне набавке: Одржавање лифтова у Републичком фон-

ду за пензијско и инвалидско осигурање Партија 1. Београд, Партија 2. 
Нови Сад, Партија 3. Шабац, Партија 4. Пирот, Партија 5. Ниш, Партија 6.  
Лесковац, Партија 7. Крагујевац, Партија 8. Филијала Краљево, Партија 9.  
Ужице

Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 
набавци:

Партија 1: Акционарско друштво за постављање, одржавање и оп-
равку лифтова „Дака Сервис“ из Београда-Палилула, ул. Симе Шолаје, бр. 
38, мат. бр. 07741731, ПИБ: 101520165
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Партија 2: Акционарско друштво за постављање, одржавање и оп-

равку лифтова „Дака Сервис“ из Београда-Палилула, ул. Симе Шолаје, бр. 
38, мат. бр. 07741731, ПИБ: 101520165

Партија 3: Акционарско друштво за постављање, одржавање и оп-
равку лифтова „Дака Сервис“ из Београда-Палилула, ул. Симе Шолаје, бр. 
38, мат. бр. 07741731, ПИБ: 101520165

Партија 4: Акционарско друштво за постављање, одржавање и оп-
равку лифтова „Дака Сервис“ из Београда-Палилула, ул. Симе Шолаје, бр. 
38, мат. бр. 07741731, ПИБ: 101520165

Партија 5: Акционарско друштво за постављање, одржавање и оп-
равку лифтова „Дака Сервис“ из Београда-Палилула, ул. Симе Шолаје, бр. 
38, мат. бр. 07741731, ПИБ: 101520165

Партија 6: Акционарско друштво за постављање, одржавање и оп-
равку лифтова „Дака Сервис“ из Београда-Палилула, ул. Симе Шолаје, бр. 
38, мат. бр. 07741731, ПИБ: 101520165

Партија 7: Акционарско друштво за постављање, одржавање и оп-
равку лифтова „Дака Сервис“ из Београда-Палилула, ул. Симе Шолаје, бр. 
38, мат. бр. 07741731, ПИБ: 101520165

Партија 8: Акционарско друштво за постављање, одржавање и оп-
равку лифтова „Дака Сервис“ из Београда-Палилула, ул. Симе Шолаје, бр. 
38, мат. бр. 07741731, ПИБ: 101520165

Партија 9: Акционарско друштво за постављање, одржавање и оп-
равку лифтова „Дака Сервис“ из Београда-Палилула, ул. Симе Шолаје, бр. 
38, мат. бр. 07741731, ПИБ: 101520165

Датум закључења уговора: Вредност уговора: 
Партија 1: 7.фебруар 2011.године Партија 1: 4 600 000,00 динара
Партија 2: 7. фебруар 2011.године Партија 2: 950 000,00 динара
Партија 3: 7. фебруар 2011.године Партија 3: 750 000,00 динара
Партија 4: 7. фебруар 2011.године Партија 4: 750 000,00 динара
Партија 5: 7. фебруар 2011.године Партија 5: 800 000,00 динара
Партија 6: 7. фебруар 2011.године Партија 6: 1 300 000,00 динара
Партија 7: 7. фебруар 2011.године Партија 7: 1 450 000,00 динара
Партија 8: 7. фебруар 2011.године Партија 8: 830 000,00 динара
Партија 9: 7. фебруар 2011.године Партија 9: 752 203,39 динара
 11547

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића 9

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору 

број јавне набавке: ЈНВВ 40/2010

Врста поступка: отворени. 
Предмет јавне набавке: извођење радова на адаптацији сервер сале 

у дирекцији покрајинског фонда за пензијско и инвалидско осигурање у 
Новом Саду

Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 
набавци:

Предузеће за инжењеринг, трговину и услуге д.о.о. „Бета унион“ 
из Београда-Палилула, ул. Олге Јовичић, бр. 11, пиб: 104463798, мат. Бр. 
20168617 

Вредност уговора: 20 791 761,99 дин. без ПДВ-а
Датум закључења уговора: 13.јануар 2011.године. 11547

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића 9

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору 

број јавне набавке: ЈНВВ 45/2010

Врста поступка: отворени. 
Предмет јавне набавке: куповина добара – сториџ уређаја
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
„Pan computers“ д.о.о. из Новог Сада, ул. Пушкинова, бр. 11, пиб: 

100727513, мат. Бр. 08691185 
Вредност уговора: 8 957 000,00 дин. без ПДВ-а
Датум закључења уговора: 16.фебруар 2011. године. 11547

На основу чл. 74. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, бр. 116/08)

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
11000 Београд, др Александра Костића б9

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о закљученом уговору 

број јавне набавке: ЈНMВ 2/2011

Врста поступка: поступак набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: Одржавање телефонских инсталација и те-

лефонске опреме
Назив, односно име понуђача са којим је закључен уговор о јавној 

набавци:
Предузеће за телекомуникације „Евингтел“ д.о.о. из Београда-

Звездара, Булевар краља Александра, бр. 259, пиб: 100282455, мат. бр. 
17198637

Вредност уговора: 2 000 000,00 дин. без ПДВ-а
Датум закључења уговора: 25.март 2011.године. 11547

На осно ву чла на 70. тач ка 4. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08)

ОП ШТИ НА ЖА БАЉ 
21230 Жа баљ, Ни ко ле Те сле 45

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру 
(број ЈН 404-7/2011-IV)

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти услу ге „из ра да и ин ста ла-
ци ја софт вер ског ре ше ња за на пла ту ко му нал них услу га (из но ше ње сме ћа 
и др.) и обез бе ђи ва ње „оn-li ne” при сту па ко ри сни ци ма услу га Јав ног ко му-
нал ног пред у зе ћа”, за кљу чен је уго вор 10.марта 2011. године са „Фа кул-
тет тех нич ких на у ка”, Трг До си те ја Об ра до ви ћа 6, Но ви Сад, на из нос од 
укуп но 840.000,00 ди на ра без ПДВ-а. 11020

На осно ву чла на 24. став 1. тач ка 3. За ко на о јав ним на бав ка ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08)

ЈКП „ГРАД СКА ЧИ СТО ЋА” 
11000 Бе о град, Ми је Ко ва че ви ћа 4

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де

Вр ста по ступ ка: пре го ва рач ки без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва на 
осно ву чла на 24. став 1. тач ка 4. За ко на о јав ним на бав ка ма.

На ру чи лац: ЈКП „Град ска чи сто ћа”, Ми је Ко ва че ви ћа 4, Бе о град.
Вр ста пред ме та на бав ке: до бра.
Број јав не на бав ке: ПП 10/2011.
Пред мет јав не на бав ке: ре зер вни де ло ви за во зи ла Мер це дес Бенц – 

де ло ви ва зду шне ин ста ла ци је.
По да ци о иза бра ној по ну ди
– „Ме тал рад”, Змај Јо ви на 74, Ин ђи ја.
Основ за при ме ну пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав ног 

по зи ва у скла ду са чла ном 24. За ко на о јав ним на бав ка ма:
На осно ву зах те ва за јав ну на бав ку по хит но сти од 4. 4. 2011. го ди-

не по треб но је хит но на ба ви ти ре зер вне де ло ве Мер це дес Бенц – де ло ви 
ва зду шне ин ста ла ци је. На ру чи лац је бла го вре ме но по кре нуо дру гу фа зу 
ре стрик тив ног по ступ ка где јед ну од пар ти ја чи не пред мет ни ре зер вни де-
ло ви, али у ме ђу вре ме ну, ка да је по сту пак већ био по кре нут, до шло је до 
на ру ша ва ња тех нич ке ис прав но сти во зног пар ка, а са мим тим и угро жа-
ва ња функ ци о ни са ња основ не де лат но сти пред у зе ћа. Ка ко је утвр ђе но да 
ре зер вни де ло ви ко ји су по треб ни да би се оспо со био во зни парк ни су об-
у хва ће ни спе ци фи ка ци јом у по ступ ку ко ји је већ по кре нут, из раз ло га што 
се на ста ли ква ро ви ни су мо гли пред ви де ти, а за про це ду ру спро во ђе ња 
дру ге фа зе ре стрик тив ног по ступ ка јав не на бав ке је по треб но ми ни мал но 
20–30 да на, до не та је од лу ка да се овим по ступ ком на ба ве тач но де фи ни са-
ни де ло ви по отво ре ним рад ним на ло зи ма, од но сно га ра жним бро је ви ма, 
а ко ји су нео п ход ни да би се из вр ши ло оспо со бља ва ње во зног пар ка у нај-
кра ћем ро ку и от кло нио про блем ко ји угро жа ва оба вља ње основ не де лат-
но сти пред у зе ћа. Е-2748
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На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 

РС” број 116/08) чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈАВ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ ЗА СКЛО НИ ШТА 
Но ви Бе о град, Бу ле вар Ми ха и ла Пу пи на број 117а

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 

ЈНМУ 12/2010

На кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти ЈНМУ 
12/2010 на бав ка услу га – де фек та же и сер ви си ра ња по сто је ћих ди зел агре-
га та и одр жа ва ња ма шин ских и елек тро ин ста ла ци ја у скло ни шти ма, Уго-
вор о јав ној на бав ци за кљу чен је 5.априла 2011. го ди не са по ну ђа чем:

„Тур би на” д.о.о. улица Кар по ше ва број 71, из Бе о гра да, за укуп ну це-
ну од 332.420,00 ди на ра, без ПДВ-а. 11071

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ГЕ О ДЕТ СКИ ЗА ВОД 
11000 Бе о град, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 39

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти.
1) По да ци о на ру чи о цу: Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де 

Ми ши ћа 39, Бе о град.
2) Пред мет јав не на бав ке: уград ња ПВЦ пор та ла са дра пер ла ми на-

том.
3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци
– Пред у зе ће „AL BI PRO”, 11000 Бе о град, Ван ђе ла То ме 7. 10852

ИН СТИ ТУТ ЗА ОН КО ЛО ГИ ЈУ ВОЈ ВО ДИ НЕ 
Срем ска Ка ме ни ца

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

Број јав не на бав ке 01/2011-П-01.
Вр ста по ступ ка пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по зи-

ва члан 24. став 1. тач ка 3. 
Пред мет јав не на бав ке: услу га одр жа ва ња ин те гри са ног бол нич ко 

по слов ног ин фор ма ци о ног си сте ма
Вр ста пред ме та: услу га.
Да тум за кљу че ња уго во ра: 4.априла 2011. го ди не.
1. На зив по ну ђа ча: СРЦ си стем ске ин те гра ци је, д.о.о., Но ви Бе о град.
Укуп на вред ност уго во ра о јав ној на бав ци без ПДВ-а 11.288.172,00 

ди на ра.
Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 021/463-360, 

осо ба за кон такт Љу би ца Јо ван чић. 11090

На осно ву чла на 14. став 1. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле  
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА 
„РА КИ ЛА КО ТА РОВ – ВУ КА”  
11550 Ла за ре вац, Да ре Ран ђић 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке

Пред школ ска установа „Ра ки ла Ко та ров – Ву ка” Ла за ре вац, Да ре 
Ран ђић 1, на ру чи лац у по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти број 07/11, 
партијa II, за на бав ку ра чу нар ских услу га – по ста вља ња си сте ма ви део 
над зо ра, об у ста ви ла је по сту пак јав не на бав ке, јер је при ми ла не ис прав не 
и не при хва тљи ве по ну де. 10904

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ГЕ О ДЕТ СКИ ЗА ВОД 
11000 Бе о град, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 39

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти. 
1) По да ци о на ру чи о цу: Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Бу ле вар вој во де 

Ми ши ћа 39, Бе о град.
2) Пред мет јав не на бав ке: на бав ка до ба ра – 38 ко ма да штам би ља за 

по тре бе Ре пу блич ког ге о дет ског за во да – Оде ље ња за фи нан си је и кон тро лу.
На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци 
– Пред у зе ће „Сло во” д.о.о., Бе о град, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 17/V.
 10913

На осно ву чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред-
но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ГРАД СКА ОП ШТИ НА НО ВИ БЕ О ГРАД 
11070 Но ви Бе о град, Михаjла Пу пи на 167

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти услу-
ге услу ге вр ше ња над зо ра над из во ђе њем ра до ва на са на ци ји бе тон ске 
кон струк ци је над стре шни це над глав ним ула зом СПЦ „11. април” Но ви 
Бе о град, Ауто пут за За греб 2, на осно ву ура ђе ног Глав ног про јек та са на-
ци је и Ре ше ња Се кре та ри ја та за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по сло ве Град ске 
упра ве о одо бре њу за из во ђе ње ра до ва на адап та ци ји и са на ци ји СПЦ „11. 
април” број IX-20 број 351.41-277/2009 од 19.марта 2010. го ди не – за по-
тре бе Град ске оп шти не Но ви Бе о град, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 167, број 
VII-404-1/2011-30 од 18.фебруара 2011. го ди не за кљу чен је 1.априла 2011. 
го ди не уго вор о јав ној на бав ци са по ну ђа чем

– „Мо но лит” д.о.о. Бе о град, Об ла ков ска 4, по це ни од 180.000,00 без 
ПДВ-а, са ПДВ-ом 212.400,00 ди на ра. 10764

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ПЛА НИ РА ЊЕ И ИЗ ГРАД ЊУ „КРА ЉЕ ВО”  
36000 Кра ље во, Хај дук Вељ ко ва 61

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: јав на на бав ка ма ле вред но сти.
1) По да ци о на ру чи о цу: Ди рек ци ја за пла ни ра ње и из град њу „Кра-

ље во”, 36000 Кра ље во, Хај дук Вељ ко ва 61.
2) Број јав не на бав ке: 02-I/III-2.
3) Пред мет јав не на бав ке: из во ђе ње ра до ва – чи шће ње пру жног ка на ла 

у Ше ов цу и по то ка Ча ђе вац у Гр ди ци.
4) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор 
– ДВП „За пад на Мо ра ва”, Кра ље во, Ца ра Ла за ра 102.
5) Да тум за кљу че ња уго во ра: 31.март 2011. го ди не.
6) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци је 2.932.849,76 ди на ра са ПДВ-ом.
 10857

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ЈП ЕПС ПД „ЕЛЕК ТРО СР БИ ЈА” ДОО  
ОГРА НАК ЕЛЕК ТРО ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈА АРАНЂЕЛОВАЦ  

34300 Аран ђе ло вац, Кња за Ми ло ша 275

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 

У отво ре ном по ступ ку Т2/2011 ра до ви – Се ча ра сти ња у зо ни елек-
трич них во до ва на осно ву по зи ва за до ста вља ње по ну да об ја вље ном  



122 20. IV 2011. / 27
у „Слу жбе ном гла сни ку РС” број 12 од 25. фе бру а ра 2011. го ди не,за кљу-
чен je уго во р са по ну ђа чем

– СЗР „Га је ви” из Ора шца 
Вред ност уго во ра је 1.600.000,00 ди на ра без ПДВ-а. 11225

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

КЕН ДО СА ВЕЗ СР БИ ЈЕ 
11080 Бе о град, Ни ко ле Те сле 5

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка јав на на бав ка ма ле вред но сти.
1. Пред мет јав не на бав ке на бав ка услу ге хо те ла и ре сто ра на.
2. На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци: ПИК Бе чеј хо тел „Бе ла ла ђа” а.д. Зе ле на ули ца 2, Бе чеј.
3. Да тум за кљу че ња уго во ра 9. април 2011. го ди не.
4. Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 696.960,00 ди на ра – ура чу нат 

ПДВ. 11290

ГРАД СКА УПРА ВА ЗА ЈЕ ЧАР 
19000 За је чар, Трг oслобођења 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка

Вр ста по ступ ка: отво ре ни по сту пак.
1) По да ци о на ру чи о цу: Град ска упра ва За је чар, Трг oслобођења 1, 

За је чар.
2) Пред мет јав не на бав ке: кан це ла риј ски ма те ри јал за по тре бе град-

ске упра ве За је чар. 
Раз лог за об у ста ву по ступ ка: у ро ку за под но ше ње по ну да под не те 

су све не ис прав не и/или нео д го ва ра ју ће, од но сно не при хва тљи ве по ну де.
Ко ми си ја за јав ну на бав ку број 404-7, а за на бав ку кан це ла риј ског 

ма те ри ја ла за по тре бе град ске упра ве За је чар рас пи са ла је јав ни по зив за 
при ку пља ње по ну да у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 8 од 4. фе бру а ра 
2011. го ди не и Пор та лу јав них на бав ки и у том по ступ ку при сти гле су по-
ну де сле де ћих по ну ђа ча: ДОО Сти лос ПЈ За је чар, ДОО „Ми ле ни јум”, ДОО 
„Гра фо лист” и ДОО „Но ва Са вре ме на”.

По ну де ДОО Сти лос ПЈ За је чар, ДОО „Ми ле ни јум” и ДОО „Но ва 
Са вре ме на” су не ис прав не и то из сле де ћих раз ло га:

По ну да ДОО Сти лос ПЈ За је чар је не ис прав на јер по ме ну ти по ну ђач 
ни је по сту пио у скла ду са чла ном 57. ЗЈН „Слу жбе ни гла сник РС”, број 
116/08) и ни је до ста вио де таљ но обра зло же ње це не, а на осно ву упу ће ног 
Зах те ва IV број 404-7/6 од 14. 3. 2011. го ди не.

По ну да ДОО „Ми ле ни јум” је не ис прав на јер је по ну ђач до ста вио 
Уве ре ње При вред ног су да у За је ча ру број VI II СУ-66/11 од 2. 3. 2011. го-
ди не. По ме ну та по твр да не по кри ва пе ри од од две го ди не пре об ја вљи ва ња 
јав ног по зи ва, а из да та је по сле об ја вљи ва ња јав ног по зи ва.

Уве ре ње Пре кр шај ног су да у За је ча ру број VI II Су-41/2011-31 од 2. 
3. 2011. го ди не

По ме ну та по твр да не по кри ва пе ри од од две го ди не пре об ја вљи ва ња 
јав ног по зи ва, а из да та је по сле об ја вљи ва ња јав ног по зи ва. 

Та ко ђе по ну ђач ни је до ста вио осни вач ки акт, као и по твр де ко ји ма се 
до ка зу је про мет од 20.000.000,00 ди на ра.

По ну да ДОО „Но ва Са вре ме на” је не ис прав на јер је по ну ђач до ста-
вио Уве ре ње При вред ног су да у За је ча ру број VI II СУ-53/11 од 23. 2. 2011. 
го ди не. По ме ну та по твр да не по кри ва пе ри од од две го ди не пре об ја вљи ва-
ња јав ног по зи ва, а из да та је по сле об ја вљи ва ња јав ног по зи ва.

Та ко ђе по ну ђач ни је до ста вио по твр ду за до каз да му ни је из ре ђе на 
управ на ме ра (по твр да ор га на за пре кр ша је)

По ну да ДОО „Гра фо лист” је нео д го ва ра ју ћа, јер је по ме ну ти по ну-
ђач по ну дио за по зи ци ју 8 фо ли ју У са је да на ест ру па, а не фа сци клу ПВЦ 
као је и би ло тра же но у Кон курс ној до ку мен та ци ји. По ме ну ти по ну ђач је 
у де таљ ном обра зло же њу це на од 22. 3. 2011. го ди не ко ји је до ста вио Ко-
ми си ји до ста вио да по ме ну ту фа сци клу на ба вља од до ба вља ча „Мо но пол” 
д.о.о. из Ни ша.

До пи сом IV број 404-7/7 за тра же но је од „Мо но по ла” д.о.о. да нам 
до ста ви је дан узо рак за про из вод ко ји се на ла зи под ши фром 09208. Ко ми-
си ја је 23. 3. 2011. го ди не до би ла узо рак ко ји се на ла зи у слу жби за јав не 
на бав ке.

Ко ми си ја на осно ву ових кон ста та ци ја пред ла же на ру чи о цу по сла да 
до не се Од лу ку о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке на осно ву чла на 79. став 1.  
ЗЈН („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08), јер ни су ис пу ње ни усло ви из 
чла на 78. став 4. („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08), тј. ни је при ба вље-
на ни јед на ис прав на и од го ва ра ју ћа по ну да.

Од го вор но ли це на ру чи о ца је на осно ву Из ве шта ја ко ми си је и ње ног 
пред ло га до не ло ова кву од лу ку.

3) Да тум об у ста ве по ступ ка: 28. 3. 2011. го ди не. 10911

ПД „ЕЛЕК ТРО СР БИ ЈА” ДОО КРА ЉЕ ВО ОГРА НАК ЧА ЧАК 
32000 Ча чак, Кре нов про лаз б.б.

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: на бав ка ма ле вред но сти.
1) По да ци о на ру чи о цу: ПД ,,Елек тро ср би ја” д.о.о. Кра ље во, Огра-

нак Ча чак, Кре нов про лаз б.б., Ча чак.
2) Пред мет јав не на бав ке: услу га ис пи ти ва ња узе мље ња са из да ва-

њем ате ста. 
3) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци:
– ,,Вар” д.о.о. Тав ник б.б., Тав ник.
4) Да тум за кљу че ња уго во ра: 23. 3. 2011. го ди не.
5) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 6.900,00 ди на ра (збир је ди нич-

них це на).  10806

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС”, број 116/08)

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО  
ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА” ДОО НОВИ САД 
„ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ПАНЧЕВО” 

26000 Панчево, Милоша Обреновића 6

oб јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о обустави поступка 

(број јавне набавке: ПА 135-2010)

На основу спроведеног поступка јавне набавке број ПА 135-2010, 
за услугу одржавања возила марке Ивеко ,у отвореном поступку, сходно 
Одлуци о обустави отвореног поступка број 5.20.1 ПА 135/10 од 13. апри-
ла 2011. године, Наручилац објављује Обавештење о обустави поступка.

У року за подношење понуда поднета је једна неодговарајућа понуда.
 12067

ЈП „ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ” 
31000 Ужи це, Ву ко ле Да би ћа 1–3

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де

Вр ста по ступ ка: пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 3. За ко на о јавним набавкама.

1) По да ци о на ру чи о цу: ЈП „Ди рек ци ја за из град њу”, Ву ко ле Да би ћа 
1–3, Ужи це.

2) Вр ста пред ме та јав не на бав ке: услу ге.
3) Пред мет јав не на бав ке: хар двер ско-софт вер ско уна пре ђе ње си сте-

ма за да љин ски над зор и упра вља ње у ЈКП „Во до вод” Ужи це.
4) По да ци о иза бра ној по ну ди:
– СР „Елек тро”, Кне за Ми ло ша 116, Ду бље.
5) Основ за при ме ну пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав ног 

по зи ва у скла ду са чла ном 24. За ко на о јав ним на бав ка ма:
По сто ја ње тех нич ких раз ло га ко ји су пред ви ђе ни чла ном 24. став 1. 

тач ка 3. За ко на.
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У скла ду са чла ном 24. став 1. тач ка 3. За ко на пред ви ђе но је да на-

ру чи лац мо же спро во ди ти пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва ако због тех нич ких, од но сно умет нич ких раз ло га пред ме та јав не 
на бав ке или из раз ло га по ве за них са за шти том ис кљу чи вих пра ва, на бав ку 
мо же ис пу ни ти са мо од ре ђе ни по ну ђач. Пред мет јав не на бав ке су услу ге 
– хар двер ско-софт вер ског уна пре ђе ња си сте ма за да љин ски над зор и упра-
вља ње у ЈКП „Во до вод” Ужи це. Цен трал ни си стем над зо ра и упра вља ња 
(ЦСНУ) во до вод ног си сте ма Ужи ца од 2002. го ди не фи нан си ра швај цар ска 
ор га ни за ци ја МСП, град Ужи це и ЈКП Во до вод. ЦСНУ од 2002. го ди не ре-
а ли зу је фир ма СР „Елек тро” Ду бље из Шап ца ко ја је у пот пу но сти раз ви ла 
кон цеп ци ју си сте ма и апли ка тив ни софт вер. У овом мо мен ту по кри ве но је 
укуп но 43 објек та во до вод ног си сте ма. Уво ђе ње не ке дру ге фир ме у вре ме 
по кре та ња по ступ ка прак тич но је не мо гу ће, јер би мо гло иза зва ти не же ље-
не по сле ди це на функ ци о ни са ње це ло куп ног ЦСНУ. На ру чи лац је по кре-
нуо на ве де ни по сту пак, с об зи ром да из тех нич ких раз ло га услу гу мо же 
пру жи ти са мо од ре ђе ни по ну ђач. Е-2805

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08), чла на 14. став 1. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти број 110-00-00213/09 („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈП „СУР ЧИН” 
11271 Сур чин, Вој во ђан ска 79

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру за јав ну на бав ку

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти, у 
скла ду са чла ном 26. За ко на о јав ним на бав ка ма, при прем ни ра до ви на 
из град њи пе тље „Сур чин” на укр шта њу пу та Р-267 (Ба та ја ни ца-Сур чин) 
и оби ла зни ца (До ба нов ци-Бу бањ По ток) – при пре ма ма те ри ја ла за на сип 
– Сур чин ска стра на (јав на на бав ка: 21/11), а по по зи ву за до ста вља ње по-
ну да од 22. мар та 2011. го ди не, иза бра на је по ну да број 1372, од 28. мар та 
2011. го ди не „Gemaх” д.о.о. из Бе о гра да, Ба њич ки ве нац 28б, у скла ду са 
за кљу че ним уго во ром број:1602/11 од 7. апри ла 2011. го ди не. 11237

ЈКСП „ГРОЦ КА” 
11306 Гроц ка, Пе тра Драп ши на 21

об јављује

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де

Вр ста по ступ ка: пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 3. За ко на о јав ним на бав ка ма.

1) По да ци о на ру чи о цу: ЈКСП „Гроц ка”, Гроц ка.
2) Вр ста пред ме та јав не на бав ке: услу ге.
3) Пред мет јав не на бав ке: услу ге ре дов ног ли ниј ског пре во за за по-

сле них рад ни ка за пе ри од 2011/2012. го ди на
4) По да ци о иза бра ној по ну ди
– СП Ла ста а.д., Ауто пут Бе о град–Ниш 16, Бе о град.
5) Основ за при ме ну пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав ног 

по зи ва у скла ду са чла ном 24. За ко на о јав ним на бав ка ма:
По сто ја ње тех нич ких раз ло га ко ји су пред ви ђе ни чла ном 24. став 1. 

тач ка 3. За ко на.
У скла ду са чла ном 24. став 1. тач ка 3. За ко на пред ви ђе но је да на-

ру чи лац мо же спро во ди ти пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва ако због тех нич ких, од но сно умет нич ких раз ло га пред ме та јав не 
на бав ке или из раз ло га по ве за них са за шти том ис кљу чи вих пра ва, на бав ку 
мо же ис пу ни ти са мо од ре ђе ни по ну ђач. 

На осно ву са зна ња о мо гућ но шћу ре дов ног ли ниј ског јав ног пре во за 
на те ри то ри ји ГО Гроц ка (ли ни је Вр шин, Дра жањ, Ум ча ри и др.), до шло 
се до са зна ња да је је ди ни пре во зник на при град ским и ло кал ним ли ни ја-
ма СП „Ла ста” а.д. Бе о град. На ру чи лац се обра тио име но ва ном пред у зе ћу 
ра ди по твр ђи ва ња на ве де них чи ње ни ца и од истог је да на 11. 3. 2011. до-
био до пис из дат од стра не Гра да Бе о гра да – Град ске упра ве, Се кре та ри ја та 
за са о бра ћај, Ди рек ци је за јав ни пре воз број IV-08 број 346.5-675-2/10 од 
10.03.2011. го ди не ко јим се по твр ђу је да СП „Ла ста” а.д. Бе о град је ди ни 
пре во зник на на ве де ним ли ни ја ма.

С об зи ром да пред мет ну јав ну на бав ку мо же ис пу ни ти са мо од ре ђе-
ни по ну ђач, на ру чи лац спро во ди јав ну на бав ку пре во за за по сле них у по-
ступ ку са пре го ва ра њем без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва у скла ду са чла ном 
24. став 1. тач ка 3. За ко на о јав ним на бав ка ма.

 11756

На осно ву чла на 14. ст. 1. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Службени гла сник РС” број 50/09)

КА ЗНЕ НО ПО ПРАВ НИ ЗА ВОД 
22000 Срем ска Ми тро ви ца, Фру шко гор ска бб

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру у по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти 

број ЈН 17/11

1) Пред мет јав не на бав ке: до бра – огрев но др во.
2) На зив по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној на бав ци:
– „Good Will - WG” ДОО, Бе о град, Жор жа Кле ман соа 19
3) Да тум за кљу че ња уго во ра: 8. април 2011.го ди не.
4) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 1.961.000,00 ди на ра без 

ПДВ-а, од но сно 2.117.880,00 са ПДВ-ом. 11180

КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА ИН КЛУ ЗИ ЈУ РО МА 
21000 Но ви Сад, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 25

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти

На осно ву члан 79. став 1. За ко на о јав ним на бав ка ма, об у ста вља 
се по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти за на бав ку услу га хо те ла и ре-
сто ра на за по тре бе Кан це ла ри је за ин клу зи ју Ро ма у Но вом Са ду, по во-
дом одр жа ва ња Се ми на ра за ко ор ди на то ре за ром ска пи та ња из оп шти на 
са те ри то ри је АП Вој во ди не, Су бо ти ца у пе ри о ду од 1. до 3. априла 2011. 
године, ред ни број на бав ке 7/11, јер ни су ис пу ње ни усло ви за из бор нај по-
вољ ни је по ну де по од ред ба ма чл. 78. За кон о јав ним на бав ка ма.  11196

На осно ву члaна 24. став 2. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) 

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ РАД НИ КА  
„ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ СР БИ ЈЕ”  
11000 Бе о град, Сав ска 23 

об  ј а  вљу  ј е 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де 

На осно ву спро ве де ног по ступ ка са пре го ва ра њем без об ја вљи ва ња 
јав ног по зи ва број 15-13/11, у ве зи са на бав ком до ба ра: сон де и рад не ста-
ни це за УЗ апа рат „VI VID 7”, као нај по вољ ни ја по ну да, иза бра на је по ну да 
по ну ђа ча 

– „MD Ima ging” д.о.о., из Бе о гра да.
Основ за спро во ђе ње пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав-

ног по зи ва је члан 24. став 1. тач ка 3. За ко на о јав ним на бав ка ма. 11770

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14.став 1.Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ГРАД ЈА ГО ДИ НА 
35000 Ја го ди на, Кра ља Пе тра I 6

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру 

број јав не на бав ке 20/11

На осно ву спро ве де ног по ступ ка за јав ну на бав ку ма ле вред но сти, 
бр. 20/11, чи ји је пред мет на бав ка услу га те ку ћег одр жа ва ња и по прав ке 
во зи ла за по тре бе Град ске упра ве гра да Ја го ди на за 2011. го ди ну, за кљу чен 
је уго вор за:

пар ти ју I –  сер ви си ра ње и по прав ка во зи ла мар ке PE U GO ET 406, да-
на 21.марта 2011.год. са по ну ђа чем

– СЗТАР „Ђел маш сер вис” из Бе о гра да
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пар ти ју II –  сер ви си ра ње и по прав ка во зи ла мар ке За ста ва 10, да на 

21.марта 2011. год. са по ну ђа чем
– ДОО „Мо тор” из Ја го ди не
пар ти ју III –  сер ви си ра ње и по прав ка во зи ла мар ке За ста ва 101 и Ју-

го 55, да на, 21.марта 2011. год. са по ну ђа чем 
– ДОО“Мо тор“ из Ја го ди не
пар ти ју IV –  на бав ка вул ка ни зер ских услу га, да на 21.марта 2011. год. 

са по ну ђа чем
– СЗР AЦ „Фра ња” из Ја го ди не.
пар ти ју V –  на бав ка по тро шног ма те ри ја ла, да на 21.марта 2011. год. 

са по ну ђа чем
– СТР „Ауто Ли ка” из Ја го ди не
пар ти ју VI –  на бав ка пне у ма ти ка, да на 21.марта 2011. год. са по ну-

ђа чем
– СТР „По ре ден” из Ја го ди не. 11229

На осно ву чла на 79. став 4. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ЈП ЗА СТАМ БЕ НЕ УСЛУ ГЕ И ТО ПЛИ ФИ КА ЦИ ЈУ 
11300 Сме де ре во, Бран ка Ра ди че ви ћа 8

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти

Об у ста вља се по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти за на бав ку 
ади ти ва.

На ру чи лац је об у ста вио по сту пак пред мет не јав не на бав ке да на 25. 
мар та 2011. го ди не јер ни јед на од при сти глих по ну да ни је би ла ис прав на, 
чи ме ни су ис пу ње ни усло ви за из бор нај по вољ ни је по ну де из чла на 78. 
став 4. За ко на о јав ним на бав ка ма. 11407

На основу члана 24. став 1. тачка 3. и став 2., и члана 70. став 1. тача-
ка 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 116/08)

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА 
И ВОДОПРИВРЕДЕ 

Београд, Немањина 22–26

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу преговарачког поступка без претходног објављивања 
Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде доне-
ло је Одлуку о избору најповољније понуде и доделило Уговор о јавној 
набавци услуга закупа штанда, изнајмљивања изложбеног простора и пра-
тећих услуга у вези одржавања 78. Међународног пољопривредног сајма 
и организовања Националне изложбе стоке и Изложбе органске хране у 
Новом Саду, који ће се одржати у периоду од 14. до 21. маја 2011. године 
понуђачу

– Новосадски сајам а.д. Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, имајући у 
виду да само наведени понуђач може да пружи услугу која је предмет јавне 
набавке. E-2901

На осно ву чла на 79. став 4. За ко на о јав ним на бав ка ма, („Слу жбе ни 
гла сник РС” број 116/08)

ЦРР ВЕ НИ КРСТ СР БИ ЈЕ 
Бе о град, Си ми на 19

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке

У по ступ ку јав не на бав ке до бра – пре храм бе них ар ти ка ла 35.550 по-
ро дич них па а ке та за со ци јал но нај у гро же ни је по ро ди це у 83 оп шти не кла-
се III и IV (кла си фи ка ци ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је), у отво ре ном по ступ ку 
јав не на бав ке ве ли ке вред но сти, ред ни број ЈНМВ 02/11 по сту пак се об у-
ста вља за пар ти ју 3 – ше ћер, по што ни је до би је на ни јед на по ну да.

 11191

На осно ву чла на 24. став 2. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08)

ЈП „ЗА ВОД ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ГРА ДА” 
21000 Но ви Сад, Сте ва на Бра но вач ког 3

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де

За до дат не ра до ве на из град њи са о бра ћај них по вр ши на на Бу ле ва ру 
Евро пе – I де о ни ца од Ули це Кор не ли ја Стан ко ви ћа до 61. про фи ла (1+150 
m) у Но вом Са ду (ши фра јав не на бав ке ИП-1/7686), иза бра на је по ну да по-
ну ђа ча 

– ДОО „Еуро парк” Бе о град, Бу ле вар ЈНА 111м, са уче сни ком у за-
јед нич кој по ну ди: АД „Срем пут” Ру ма, у пре го ва рач ком по ступ ку без об-
ја вљи ва ња јав ног по зи ва, спро ве де ног на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 7. 
За ко на о јав ним на бав ка ма.

За до дат не ра до ве на из град њи са о бра ћај них по вр ши на на Бу ле ва ру 
Евро пе – II де о ни ца од 61. про фи ла до Ру ме нач ког пу та са рас кр сни цом у 
Но вом Са ду (ши фра јав не на бав ке ИП-1/7686-1), иза бра на је по ну да по-
ну ђа ча 

– ДОО „Пут – ин вест” Ср. Ка ме ни ца, Фру шко гор ски пут б.б., у пре-
го ва рач ком по ступ ку без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва, спро ве де ног на осно-
ву чла на 24. став 1. тач ка 7. За ко на о јав ним на бав ка ма.

За до дат не услу ге на из ра ди глав ног про јек та из ме шта ња ма ги страл-
ног во до во да ø 600 и ат мос фер ске ка на ли за ци је на Бу ле ва ру Евро пе – де о-
ни ца од Кор не ли ја Стан ко ви ћа до рас кр сни це са Ру ме нач ким пу тем у Но-
вом Са ду (ат мос фер ска ка на ли за ци ја) – (ши фра јав не на бав ке ПХ-2/7685), 
иза бра на је по ну да по ну ђа ча 

– АД „Вој во ди на про јект” Но ви Сад, Бу ле вар кра ља Пе тра I број 17, 
у пре го ва рач ком по ступ ку без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва, спро ве де ног на 
осно ву чла на 24. став 1. тач ка 7. За ко на о јав ним на бав ка ма.

 Е-2842

МУ ЗЕЈ НА ИВ НЕ И МАР ГИ НАЛ НЕ УМЕТ НО СТИ 
35000 Ја го ди на, Бо шка Ђу ри ши ћа 10

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: јав на на бав ка ма ле вред но сти.
По да ци о на ру чи о цу: Му зеј на ив не и мар ги нал не умет но сти, Бо шка 

Ђу ри чи ћа 10, Ја го ди на
Пред мет јав не на бав ке: 
Услу ге штам па ња у 2011. го ди ни
1) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци:
– Гра фо стил ДОО Кра гу је вац, Ка ни цо ва бб
2) Да тум за кљу че ња уго во ра: 7. апри ла 2011. го ди не.
3) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 2.123.050,00 дин без ПДВ-а.
 11173

На осно ву чла на 14 тач ка 1 Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма-
ле вред но сти („Сл. гла сник РС” број 50/09)

АПО ТЕ КА НИШ 
18000 Ниш, Бу ле вар Др Зо ра на Ђин ђи ћа 6

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
 о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти  

на бав ка па пир на тих ке са за апо те ке  
Ред ни број на бав ке Р -04/2011

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти број 
Р- 04/2011 у пред ме ту на бав ка до ба ра – На бав ка па пир на тих ке са за апо те-
ке , за кљу чен је уго вор са по ну ђа чем

– „Па пи рин вест” д.о.о Ча чак, Ђор ђа То ма ше ви ћа 240. 
Уго вор број 129 од 5. апри ла 2011 го ди не.
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци 612.960,00 ди на ра без Пдв-а.
 11204
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На осно ву чла на 24. став 2. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 

гла сник РС”, брoj 116/08) 

НА РОД НА БАН КА СР БИ ЈЕ 
11000 Бе о град, Кра ља Пе тра 12 

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де 

за ЈН брoj 14/2011

У по ступ ку јав не на бав ке услу га – одр жа ва ње „Pe xim” апли ка ци је 
плат ног прометa, ЈН 14/2011, у пре го ва рач ком по ступ ку без об ја вљи ва ња 
јав ног по зи ва, а на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 3) За ко на о јав ним на бав-
ка ма, иза бра на је по ну да по ну ђа ча 

– „As se co See” d.o.o. Be o grad, Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа 19 г, Но ви Бе-
о град. Е-2828 

На осно ву чла на 79. став 4. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 116/08) и члана 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке 
ма ле вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ГРАД ВРА ЊЕ 
17501 Вра ње, Пе ти кон грес 1

об  ј а  вљу  ј е 

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке

Об у ста вља се по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти број 16-404-
5/11 – фи нан сиј ска услу га – уче шће гра да Вра ња у от пла ти кре ди та бан ке 
по љо при вред ним га здин стви ма суб вен ци о ни са њем ка ма те, са ро ком от-
пла те од две го ди не и глав ни цом до 200.000,00 ди на ра по ко ри сни ку.

У по ступ ку јав не на бав ке на ру чи лац је до нео од лу ку о из бо ру „Ко-
мер ци јал не бан ке” АД Бе о град за пру жа о ца услу ге. Ме ђу тим, до за кљу-
че ња уго во ра ни је до шло јер под не ти уго вор од стра не иза бра ног по ну ђа-
ча не са др жи све по треб не еле мен те ко ји су ре ле вант ни, што оне мо гу ћа ва 
на ру чи о ца да за по че ти по сту пак на ста ви и окон ча па је сход но члана 79. 
став 2. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) и 
до нео од лу ку о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке. 11436

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни глса ник 
РС”, број 116/08)

ДОМ ЗА СТА РЕ И ПЕН ЗИ О НЕ РЕ СМЕ ДЕ РЕ ВО 
11300 Сме де ре во, Стар ца Ву ја ди на 68

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ним уго во ри ма

Вр ста по ступ ка: отво ре ни по сту пак јав не на бав ке пре храм бе них 
про из во да по пар ти ја ма (ЈН 03/10)

За кљу че ни уго во ри по пар ти ја ма: 
1. све же ме со и ме сне пре ра ђе ви не, СЗМТР „Ло ла” Сме де ре во, Ћир 

Ан ти на 6, 
Да тум за кљу че ња уго во ра: 1. апри ла2011. го ди не
Вред ност уго во ра: 1.128.535,00
2. су ше не ме сне пре ра ђе ви не,
– „Ин тер ко мерц” ДОО, Ра ча, Кра гу је вац, Бо го са ва Мар ко ви ћа бб, 
Да тум за кљу че ња уго во ра: 1. апри ла2011го ди не
Вред ност уго во ра: 348.800,50
3. све жа пи ле ти на,
– „Жи ви но про дукт”, 26000 Пан че во, Па је Мар га но вићс 32/1,
Да тум за кљу че ња уго во ра: 1. апри ла2011. го ди не
Вред ност уго во ра: 348.150,00
4. ри ба ослић,ту ње ви на,
– „Ин тер ко мерц” ДОО, Ра ча, Кра гу је вац, Бо го са ва Мар ко ви ћа бб 
Да тум за кљу че ња уго во ра: 1. апри ла2011. го ди не
Вред ност уго во ра: 680.936,80

5. хлеб,
– „Ис хра на”АД, Сме де ре во, Же ле знич ка 49,
Да тум за кљу че ња уго во ра: 1. апри ла2011. го ди не
Вред ност уго во ра: 693.395,00
6 све же по вр ће и во ће,
– „Аграр ко мерц” Ско баљ, Ка ра ђор ђе ва 5,
Да тум за кљу че ња уго во ра: 1. апри ла2011. го ди не
Вред ност уго во ра: 908.973,00
7. мле ко и млеч ни про из во ди,
– АД „Мле ка ра Пла на, Ве ли ка Пла на, 28. Ок то бра 1,
Да тум за кљу че ња уго во ра: 1. апри ла2011.го ди не
Вред ност уго во ра: 2.045.898,00
8. ја ја,
– СР „Евро Ко ка”, Ма ла Кр сна, Мо рав ска бб ,
Да тум за кљу че ња уго во ра: 1. апри ла2011. го ди не
Вред ност уго во ра: 314.450,00
9. оста ли пре храм бе ни про из во ди,
– „Ин тер ко мерц” доо, Ра ча, Кра гу је вац, Бо го са ва Мар ко ви ћа бб.
Да тум за кљу че ња уго во ра: 1. апри ла2011. го ди не
Вред ност уго во ра: 1.747.073,10
 11227

ПД „ДРИН СКО-ЛИМ СКЕ ХЕ” ДОО 
31250 Ба ји на Ба шта, Трг Ду ша на Јер ко ви ћа 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де

Вр ста по ступ ка: пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 3. За ко на о јав ним на бав ка ма, за ЈН 
број 01/2011/ПП.

1) По да ци о на ру чи о цу: ПД „Дрин ско-Лим ске ХЕ” д.о.о. Ба ји на Ба-
шта, Трг Ду ша на Јер ко ви ћа 1, 31250 Ба ји на Ба шта.

2) Вр ста пред ме та јав не на бав ке: услу ге. 
3) Пред мет јав не на бав ке: гeoдет ска ме ре ња, ана ли за и оце на ста ња 

обје ка та ПД „Дрин ско-Лим ске ХЕ” д.о.о. Ба ји на Ба шта у 2011. го ди ни.
4) По да ци о иза бра ној по ну ди:
– „Енер го про јект – Хи дро ин же ње ринг” а.д., Бу ле вар Ми хај ла Пу пи-

на 12, 11070 Но ви Бе о град.
5) Основ за при ме ну пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав ног 

по зи ва: члан 24. став 1. тач ка 3. За ко на о јав ним на бав ка ма. 
У скла ду са чла ном 24. став 1. тач ка 3. За ко на пред ви ђе но је да на-

ру чи лац мо же спро во ди ти пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва ако због тех нич ких, од но сно умет нич ких раз ло га пред ме та јав не 
на бав ке или из раз ло га по ве за них са за шти том ис кљу чи вих пра ва, на бав ку 
мо же ис пу ни ти са мо од ре ђе ни по ну ђач. Пред мет јав не на бав ке су услу ге 
Ге о дет ског ме ре ња, ана ли за и оце на ста ња обје ка та ПД „Дрин ско-Лим ске 
ХЕ” у 2011. го ди ни. На ру чи лац је по кре нуо на ве де ни по сту пак, об зи ром 
да из раз ло га по ве за них са за шти том ис кљу чи вих пра ва, a у скла ду са Ми-
шље њем При вред не Ко мо ре Ср би је број 46-4/23 од 11. 2. 2011. го ди не, 
пред мет ну услу гу мо же пру жи ти је ди но по ну ђач „Енер го про јект – Хи дро-
ин же ње ринг” Бе о град, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 12.

  11744 

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) 

ОП ШТИН СКА УПРА ВА ОП ШТИ НЕ АРИ ЉЕ 
31230 Ариље, Св. Ахи ли ја 53 

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци  

ма ле вред но сти

На кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти до ба ра – 
но вог слу жбе ног во зи ла, по си сте му „ста ро за но во” за по тре бе оп штин-
ске упра ве оп шти не Ари ље, уго вор о јав ној на бав ци до ба ра за кљу чен је са 
„Ауто - Чач ком” д.о.о. Ари ље.

 11443
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На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 

РС „бр. 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС „бр, 50/09)

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „11. АПРИЛ” 
11070 Но ви Бе о град, На род них хе ро ја 12а

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру 
број ЈН 5/11 – услу ге

1) Вр ста по ступ ка: Јав на на бав ка ма ле вред но сти.
2) По да ци о на ру чи о цу: Пред школ ска уста но ва „11. април”, Но ви Бе-

о град, На род них хе ро ја 12а
3) Пред мет јав не на бав ке: Сер ви си ра ње во зног пар ка – по пар ти ја ма:
Пар ти ја 1. – Сер ви си ра ње во зи ла Ци тро ен
- На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци:
– „DTC” д.о.о., Бе о град, Бра ће Јер ко вић 135.
Пар ти ја 2. – Сер ви си ра ње во зи ла За ста ва
- На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци:
„Ки лер Ауто” д.о.о., Бе о град (Зе мун), То шин бу нар 63б.
 11233

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 4) и чла на 74. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС” број 116/08), а на кон спро вед ног по ступ-
ка јав не на бав ке бр.ЈН-13/11 – то не ри и ри бо ни и за кљу че ног уго во ра о 
јав ној на бав ци, сход но чла ну 82. За ко на о јав ним на бав ка ма

ИН СТИ ТУТ ЗА КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НЕ БО ЛЕ СТИ ВОЈ ВО ДИ НЕ 
21208 Срем ска Ка ме ни ца, Ин сти тут ски пут 4

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

Уго вор о јав ној на бав ци бр. ЈН-13/11 – то не ри и ри бо ни, по јав ном 
по зи ву об ја вље ном у „Слу жбе ном гла сни ку РС” број 10 од 18. фе бру а ра 
2011. го ди не и на Пор та лу јав них на бав ки, за кљу чен је са сле де ћим по ну-
ђа чем:

– „Ма стер Би ро” ДОО Но ви Сад, До жа Ђер ђа 6, вред ност уго во ра: 
3.303.593,00 ди на ра без пдв-а.

 11271

На осно ву чла на 70. став 1. тач ка 4) и чла на 74. За ко на о јав ним на-
бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08), а на кон спро ве де ног по-
ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти (ред.број ЈН 01/11) и за кљу че ног уго-
во ра о јав ној на бав ци, сход но чла ну 82. За ко на о јав ним на бав ка ма

ЗА ВОД ЗА КУЛ ТУ РУ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ РУ СИ НА 
21000 Но ви Сад, Стра жи лов ска 9

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци

Уго вор о јав ној на бав ци, бр.107/11 (Ред.бр. ЈН 01/11), по по зи ву упу-
ће ном по ну ђа чи ма, број 074/11 од 8. мар та 2011. го ди не у по ступ ку јав не 
на бав ке ма ле вред но сти ра до ва - адап та ци ја по слов ног про сто ра, по вр ши-
не 127,56 m2, III спрат, у скло пу стам бе но – по слов ног објек та у Но вом 
Са ду, Фу то шка 2, ка та стар ска пар це ла број 10262/2, К.О. Но ви Сад I ко ји 
об у хва та ју сле де ће ра до ве

1. Ар хи тек тон ско-гра ђе вин ски део
2. Инсталацијe во до во да и ка на ли за ци је
3. Елек тро инсталацијe
4. Термомашинскe инсталацијe
за кљу чен је да на 4. априла 2011. го ди не са сле де ћим по ну ђа чем
– „НПН Град ња” д.о.о. Но ви Сад, Љу бо ми ра Не на до ви ћа 3
 11279

На осно ву чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред-
но сти („Слу жбе ни гла сник РС”,број 50/09)

ДОМ ЗДРА ВЉА „РУ МА” 
Ру ма, Ор ло ви ће ва б.б.

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ним уго во ри ма о јав ној на бав ци ма ле вред но сти

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти
1. На бав ка до ба ра – кан це ла риј ски(књи жар ски) ма те ри јал уго вор о 

јав ној на бав ци је до де љен по ну ђа чу: „Yu Fa vo rit” – Ру ма, ЈНА 166.
 2. На бав ка до ба ра – штам па ни обра сци уго вор о јав ној на бав ци је 

до де љен по ну ђа чу: „На ни Принт“- Ру ма, Врд нич ка 63е.
 3. На бав ка до ба ра – сред ства за хи ги је ну уго вор о јав ној на бав ци је 

до де љен по ну ђа чу: „Yu Fa vo rit” – Ру ма, ЈНА 166.
 4. На бав ка до ба ра – бра вар ско-сто лар ски ма те ри јал уго вор о јав ној 

на бав ци је до де љен по ну ђа чу: –„Ди та” – Ру ма, 15 Ав густ 68а.
 5. На бав ка до ба ра –елек тро ма те ри јал уго вор о јав ној на бав ци је до де-

љен по ну ђа чу: „C&M” – Ру ма, Глав на 76.
 6. На бав ка до ба ра-во до вод ни и ка на ли за ци о ни ма те ри јал уго вор о 

јав ној на бав ци је до де љен по ну ђа чу: „C&M” – Ру ма, Глав на 76.
 11250

ДОМ ЗДРА ВЉА „РУ МА” 
Ру ма, Ор ло ви ће ва б.б.

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци ма ле вред но сти

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти Из ра-
да ре цеп ту ре и по ли ца за ле ко ве у ЗС Хрт ков ци (Апо те ка) уго вор о јав ној 
на бав ци је до де љен по ну ђа чу:

Сто лар ско умет нич ка ра ди о ни ца „Че до мир” – Ру ма, Ата на си ја Стој-
ко ви ћа 82.

 11250

На осно ву чл. 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Сл. гла сник РС” бр. 
116/08) и чл. 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти 
(„Сл. гла сник РС” број 50/09)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА КРУ ШЕВ ЦА 
37000 Кру ше вац, Га зи ме стан ска 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру о јав ној на бав ци 

број 3/IV/2011

У по ступ ку јав не на бав ке ма ле вред но сти на бав ке до ба ра - хе миј-
ских сред ста ва за чи шће ње за по тре бе Град ске упра ве гра да Кру шев ца за-
кљу чен је уго вор о јав ној на бав ци са по ну ђа чем

– СТР „АС”, Де ди на, Ми хај ла Жи ви ћа 114. 
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци је 262.203,90 ди на ра без ПДВ-а. 
 11273

ИН СТИ ТУТ ЗА КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НЕ БО ЛЕ СТИ „ДЕ ДИ ЊЕ” 
11000 Бе о град, Хе ро ја Ми ла на Те пи ћа 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о об у ста ви по ступ ка

Вр ста по ступ ка: пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 4. За ко на о јав ним на бав ка ма.

1) По да ци о на ру чи о цу: Ин сти тут за кар ди о ва ску лар не бо ле сти „Де-
ди ње”, Хе ро ја Ми ла на Те пи ћа 1, Бе о град.

2) Вр ста пред ме та јав не на бав ке: до бра.
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3) Пред мет јав не на бав ке: за вој ни ма те ри јал за пар ти је 2 ком пре се 

не сте рил не, 3 аб до ми нал не ком пре се 40 х 40 cm и 4 па пир на ва та а 1 kg.
4) Пред мет ни по сту пак је об у ста вљен у фа зи: по сле ис те ка ро ка за 

под но ше ње по ну да и на кон до но ше ња од лу ке о из бо ру нај по вољ ни је по-
ну де.

5) раз лог за об у ста ву по ступ ка: по сту пак јав не на бав ке се об у ста вља 
из раз ло га што се ни су сте кли усло ви из чла на 78. За ко на об зи ром да за 
пар ти је 2 и 3 ни је при сти гла ни јед на по ну да а за пар ти ју 4 – па пир на ва та а 
1 kg при сти гла по ну да је не при хва тљи ва.

 E-2818-2817

ИН СТИ ТУТ ЗА КАР ДИ О ВА СКУ ЛАР НЕ БО ЛЕ СТИ „ДЕ ДИ ЊЕ“ 
11000 Бе о град, Хе ро ја Ми ла на Те пи ћа 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де

Вр ста по ступ ка: пре го ва рач ки по сту пак без об ја вљи ва ња јав ног по-
зи ва на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 4. За ко на о јав ним на бав ка ма.

1) По да ци о на ру чи о цу: Ин сти тут за кар ди о ва ску лар не бо ле сти „Де-
ди ње”, Хе ро ја Ми ла на Те пи ћа 1, Бе о град.

2) Вр ста пред ме та јав не на бав ке: до бра.
3) Пред мет јав не на бав ке: за вој ни ма те ри јал по пар ти ја ма – пар ти ја 1 

хи дро фил на га за 100 m х 80 cm.
4) По да ци о иза бра ној по ну ди:
Ју го хе ми ја фар ма ци ја, Бе о град, Ре сав ска 31, број 225 од 6. 4. 2011. 

го ди не и по ну де да те у по ступ ку пре го ва ра ња од 11. 4. 2011. го ди не на из-
нос од 8.640.000,00 ди на ра.

5) Основ за при ме ну пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва у скла ду са чла ном 24. За ко на о јав ним на бав ка ма:

По сту пак на бав ке се спро во ди због из у зет не хит но сти про у зро ко ва-
не ван ред ним окол но сти ма чи је на сту па ње ни у ком слу ча ју не за ви си од 
во ље на ру чи о ца и на ру чи лац ни је мо гао да по сту пи у ро ко ви ма од ре ђе ним 
за отво ре ни или ре стрик тив ни по сту пак. 

По сту пак јав не на бав ке се спро во ди за хит ну на бав ку за вој ног ма-
те ри ја ла об зи ром да је да на 17. 3. 2011. го ди не на ру чи лац од био зах тев 
по ну ђа ча Ин стру мен тал ме дик, ко ји је у отво ре ном по ступ ку јав не на бав ке 
у 2010. го ди ни био нај по вољ ни ји по ну ђач за ис по ру ку за вој ног ма те ри ја ла 
да по ве ћа уго во ре не је ди нич ке це на и од лу чио да се рас ки не уго вор број 
1747 од 1. 6. 2010. го ди не услед не мо гућ но сти ис пу ње ња уго вор них оба-
ве за од но сно не мо гућ но сти ис по ру ке уго во ре ног за вој ног ма те ри ја ла по 
фик сним це на ма. 

На ру чи лац је да на 30. 2. 2011. до нео од лу ку о по кре та њу отво ре ног 
по ступ ка јав не на бав ке за вој ног ма те ри ја ла број 1514 те се у овом по ступ-
ку мо ра ју на ба ви ти нео п ход не ко ли чи не за вој ног ма те ри ја ла за ре дов но 
по сло ва ње Ин сти ту та до окон ча ња отво ре ног по ступ ка јав не на бав ке за-
вој ног ма те ри ја ла по пар ти ја ма.

 E-2818-2817

На основу члана 70. став 1. тачка 4. и члана 74. став 1. Закона о јав-
ним набавкама (Службени гласник РС, број 116/08) 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ” 
Нови Београд, Савски насип број 11

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о додели уговора

ЈКП „Београдске електране” , Нови Београд, Савски насип број 11, 
у преговарачком поступку без објављивања јавног позива, након спрове-
деног поступка, донело је одлуку о додели уговора по следећој јавној на-
бавци:

Број 66 ППД/11 – набавка лептирастих регулационих вентила типа 
ДН 350 / ПН 25 - комада један и 

ДН 400 / ПН 25 - комада један 
– (произвођача „FRIEDRICH KROMBACH” G.m.b.H. Armaturenwerke 

- Немачка)
– предузећу „Текон инвест ”д.о.о. из Београда, укупне вредности 

2.097.000,00 динара, 
(сходно члану 24. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама); 
Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена.
 Е-2749

На осно ву чла на 79. За ко на о јав ним на бав ка ма („Службени гла сник 
РС“, број116/08)

ЈАВ НО ПРЕДУЗЕЋE ГРАД СКИ ИН ФОР МА ТИВ НИ ЦЕН ТАР 
„АПО ЛО” 

21000 Но ви Сад, Трг сло бо де 3

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти 
ред ни број ЈН 04/10

Об у ста вља се по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти, број 04/10, по 
по зи ву за до ста вља ње по ну да бр. 1707/10 од 27. де цем бра 2010. го ди не, из 
раз ло га ис те ка бу џет ске го ди не и не мо гућ но сти за кљу че ња уго во ра, а ко ји 
се ни је мо гао пред ви де ти у вре ме по кре та ња по ступ ка и ко ји оне мо гу ћа ва-
ју да се за по че ти по сту пак окон ча.

Оба ве ште ње о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке до ста ви ти ра ди об ја-
вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку РС” и на Пор та лу јав них на бав ки, у ро ку 
од три да на од да на до но ше ња од лу ке о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке

Обра зло же ње
На ру чи лац је да на 8. но вем бра 2010. го ди не, до нео Од лу ку број 

1443-1/10 о по кре та њу по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти бр.04/10.
По зив за при ку пља ње по ну да број 1707/10 од 27. де цем бра 2010. го-

ди не, упу ћен је по ну ђа чи ма у пи са ном об ли ку, ку рир ском слу жбом.
С об зи ром да је На ру чи лац до би ло са гла сност Град ског ве ћа за спро-

во ђе ње по ступ ка Јав не на бав ке 27. де цем бра 2010. и не мо гућ но сти тран-
фе ра сред ста ва на ме ње них за ка пи тал не суб вен ци је у 2010. го ди ни на кон 
ис те ка ка лен дар ске го ди не 31. де цем бра 2010. го ди не, као и не мо гућ но сти 
до би ја ња са гла сно сти за за кљу че ње уго во ра, сход но чла ну 79. став 2. За ко-
на о јав ним на бав ка ма, од лу че но је као у дис по зи ти ву. 11293

На осно ву чла на 79. За ко на о јав ним на бав ка ма („Службени гла сник 
РС“, број116/08)

ЈАВ НО ПРЕДУЗЕЋE ГРАД СКИ ИН ФОР МА ТИВ НИ ЦЕН ТАР 
„АПО ЛО” 

21000 Но ви Сад, Трг сло бо де 3

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти 
Ред ни број ЈН 05/10

Об у ста вља се по сту пак јав не на бав ке ма ле вред но сти, број 05/10, по 
по зи ву за до ста вља ње по ну да бр. 1792/10 од 29. де цем бра 2010. го ди не, из 
раз ло га ис те ка бу џет ске го ди не и не мо гућ но сти за кљу че ња уго во ра, а ко ји 
се ни је мо гао пред ви де ти у вре ме по кре та ња по ступ ка и ко ји оне мо гу ћа ва-
ју да се за по че ти по сту пак окон ча.

Оба ве ште ње о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке до ста ви ти ра ди об ја-
вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку РС” и на Пор та лу јав них на бав ки, у ро ку 
од три да на од да на до но ше ња од лу ке о об у ста ви по ступ ка јав не на бав ке

Обра зло же ње
На ру чи лац је да на 16. но вем бра 2010. го ди не, до нео Од лу ку бр. 

1480-1/10 о по кре та њу по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти бр. 05/10.
По зив за при ку пља ње по ну да бр. 1792/10 упу ћен је по ну ђа чи ма у пи-

са ном об ли ку пре по ру че но пу тем по ште 29. де цем бра 2010. го ди не.
С об зи ром да је На ру чи лац до би ло са гла сност Град ског ве ћа за спро-

во ђе ње по ступ ка Јав не на бав ке 27. де цем бра 2010. и не мо гућ но сти тран-
фе ра сред ста ва на ме ње них за ка пи тал не суб вен ци је у 2010. го ди ни на кон 
ис те ка ка лен дар ске го ди не 31. де цем бра 2010. го ди не, као и не мо гућ но сти 
до би ја ња са гла сно сти за за кљу че ње уго во ра, сход но чла ну 79. став 2. За ко-
на о јав ним на бав ка ма, од лу че но је као у дис по зи ти ву. 11293

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА БЕ О ГРА ДА 
СЛУ ЖБА ЗА ОП ШТЕ ПО СЛО ВЕ 
11000 Бе о град, Кра љи це Ма ри је 1

об  ј а  вљу  ј е
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 

о за кљу че ном уго во ру 
јав на на бав ка број 40/10

На кон спро ве де ног пре го ва рач ког по ступ ка по ступ ка у скла ду са 
чла ном 23. став 1. тач ка 1. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
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РС”, број 116/08), за јав ну на бав ку ра до ва – Ре ста у ра ци ја и са на ци ја улич-
не фа сад не ка ме не обло ге на објек ту Град ске упра ве у Ма кен зи је вој 31, 
пре ма ули ца ма Сми ља ни ће вој и Ма кен зи је вој, јав на на бав ка брoj 40/10, по 
по зи ву за до ста вља ње по ну да од 7. де цем бра 2010. го ди не, Од лу ци XV-01 
број 404-76-3/2010 од 11. ја ну а ра 2011. го ди не, о из бо ру нај по вољ ни је по-
ну де, за кљу чен је Уго вор број XV-01 401.1-41 од 5. апри ла 2011. го ди не, са 
иза бра ним по ну ђа чем 

– „Еуро сто ла ри ја” из Бе о гра да, Мар ка Кра ље ви ћа б.б., у из но су од 
16.509.586,00 ди на ра без об ра чу на тог ПДВ-а од но сно 19.481.311,48 ди на-
ра са об ра чу на тим ПДВ-ом, а у све му у скла ду са по ну дом број 9/10 од 31. 
ав гу ста 2010. го ди не са до пу ном по ну де број 9/10 од 24. де цем бра 2010. 
го ди не. Да тум за кљу че ња уго во ра је 8. април 2011. го ди не. 11719

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА БЕ О ГРА ДА 
СЛУ ЖБА ЗА ОП ШТЕ ПО СЛО ВЕ  
11000 Бе о град, Кра љи це Ма ри је 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру 

јав на на бав ка број 6/11

На кон спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти на осно-
ву чла на 26. став 1. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 116/08) ра до ви – сто лар ски и по до по ла гач ки ра до ви у објек ти ма ко је 
ко ри сти Град ска упра ва, јав на на бав ка брoj 6/11, за кљу чен је уго вор са по-
ну ђа чем 

– „GMB Kor po ra ci ja” д.o.o. из Бе о град, Тр го вач ка 85/б, ма тич ни број 
06207367, ПИБ – 100974558, у вред но сти од 2.882.150,00 ди на ра без об ра-
чу на тог ПДВ-а, да тум за кљу че ња уго во ра је 28. март 2011. го ди не. 11719

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) 

ГРАД СКА УПРА ВА ГРАДA БЕОГРАДA 
СЛУ ЖБА ЗА ОП ШТЕ ПО СЛО ВЕ 
11000 Бе о град, Кра љи це Ма ри је 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че њу уго во ра  

јав на на бав ка број 27/11

На кон спро ве де ног пре го ва рач ког по ступ ка без об ја вљи ва ња јав ног 
по зи ва за јав ну на бав ку услу га – ма сов на штам па, пе ча ти ра ње, ин сер то ва-
ње и пер со на ли за ци ја по ши ља ка Упра ве јав них при хо да гра да Бе о гра да у 
вр ше њу по сло ва утвр ђи ва ња, кон тро ле и на пла те по ре за на имо ви ну, ло-
кал них ко му нал них так си и на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи-
шта, ко ју спро во ди Аген ци ја за јав не на бав ке за Слу жбу за оп ште по сло ве, 
за кљу чен је уго вор са сле де ћим по ну ђа чем

– ЈП ПТТ Са о бра ћа ја „Ср би ја”, Бе о град, Та ков ска 2.
Да тум за кљу че ња уго во ра: 1. април 2011. го ди не.
Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци из но си 11.315.021,67 ди на ра без 

ПДВ-а, од но сно 13.351.725,57 ди на ра са об ра чу на тим ПДВ-ом.  11719

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08) и чла на 14. Пра вил ни ка о по ступ ку јав них на бав ки ма ле 
вред но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 50/09)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА БЕ О ГРА ДА 
АГЕН ЦИ ЈА ЗА ЕВРОП СКЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ  

И СА РАД ЊУ СА УДРУ ЖЕ ЊИ МА 
11000 Бе о град, Кра љи це Ма ри је 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру 

јав на на бав ка број 3/11

На осно ву спро ве де ног по ступ ка јав не на бав ке ма ле вред но сти услу-
га – пра ће ње из ве шта ва ња ме ди ја о пи та њи ма европ ских ин те гра ци ја, 

ор га ни за ци ја ме ди ја пла на и јав них на сту па за по тре бе Аген ци је за европ-
ске ин те гра ци је и са рад њу са удру же њи ма (ред ни број јав не на бав ке 3/11), 
уго вор је до де љен пред у зе ћу

– „Еxe cu ti ve gro up” д.o.o. из Бе о гра да, Син ђе ли ће ва 12. Уго вор је за-
кљу чен 7. апри ла 2011. го ди не. Вред ност уго во ра је 915.254,00 ди на ра без 
ПДВ-а, од но сно 1.080.000,00 ди на ра са ПДВ-ом.

 11719

На осно ву чла на 24. став 2, чла на 70. став 1. тач ка 3. и чла на 69. За ко-
на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 116/08) 

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „БЕ О ГРАД СКЕ ЕЛЕК ТРА НЕ” 
11070 Но ви Бе о град, Сав ски на сип 11

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де

ЈКП „Бе о град ске елек тра не”, Но ви Бе о град, Сав ски на сип 11, у пре-
го ва рач ком по ступ ку без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва број 78 ППУ/11, до-
дат не услу ге тран спор та теч ног го ри ва (ве за јав ни по зив 25-05 РУ/10 од но-
сно уго вор ВИ-8051 од 30. 7. 2010. го ди не), на кон спр о ве де ног по ступ ка, 
до не ло је од лу ку о из бо ру нај по вољ ни је по ну де пред у зе ћа 

– СР „Те р мо про дукт” из Ба ра је ва – Бе о град, Па р ти зан ска 20, укуп не 
вред но сти до 7.900.000,00 ди на ра, на осно ву чла на 24. став 1. тач ка 7б За-
ко на о јав ним на бав ка ма.

Рок за под но ше ње зах те ва за за шти ту пра ва је осам да на од да на  
об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња у „Слу жбе ном гла сни ку РС” (члан 107.  
став 5. ЗЈН).

 Е-2810

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

КО ШАР КА ШКИ СА ВЕЗ СР БИ ЈЕ 
11000 Бе о град, Са зо но ва 83

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: јав на на бав ка ма ле вред но сти
1) Пред мет јав не на бав ке: на бав ка услу ге хо те ла и ре сто ра на, ЈН 

6/2011
2) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци:
– „Ca sa blan ca”, д.о.о. Ор ло ви ће ва б.б. Ру ма.
3) Да тум за кљу че ња уго во ра: 6. април 2011. го ди не.
4) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 3.720.000,00 ди на ра без 

ПДВ-а.
 11256

На осно ву чла на 74. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

КО ШАР КА ШКИ СА ВЕЗ СР БИ ЈЕ 
11000 Бе о град, Са зо но ва 83

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о за кљу че ном уго во ру

Вр ста по ступ ка: јав на на бав ка ма ле вред но сти
1) Пред мет јав не на бав ке: на бав ка услу ге хо те ла и ре сто ра на, ЈН 

4/2011
2) На зив, од но сно име по ну ђа ча са ко јим је за кљу чен уго вор о јав ној 

на бав ци:
– По љо при вред на шко ла са до мом уче ни ка „Со ња Ма рин ко вић”, 

Или је Бир ча ни на 70, По жа ре вац.
3) Да тум за кљу че ња уго во ра: 6. април 2011. го ди не.
4) Вред ност уго во ра о јав ној на бав ци: 3.189.943,49 ди на ра без 

ПДВ-а.
 11257
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На основу члана 74. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 

Републике Србије број 116/08)

РУДАРСКИ БАСЕН „КОЛУБАРА” ДОО 
Лазаревац, Светог Саве 1

об јављује 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима

1. Према позиву за достављање понуда број 054/11-508 од 8.фебру-
ара 2011 године, ради избора најповољније понуде за набавку добара, кли-
ма уређаји са уградњом, у другој фази рестриктивног поступка, закључен 
је уговор са понуђачем. 

– „Solution jm”do.o-Војислава Илића 2,Београд.
2. Према позиву за достављање понуда број Р-1002/11МВ-2БН од 

1.фебруара 2011 године, ради избора најповољније понуде за набавку до-
бара-извођење радова на изградњи нових и надоградња постојећих шахти 
на водоводу пијаће воде у Вреоцима, у поступку јавне набавке мале вред-
ности, закључен је уговор са понуђачeм: 

– ЗЗ”Слога Уб” - Првог маја бр.11,Уб.
3. Према позиву за достављање понуда број 065/11-504 од 10.фебру-

ара 2011 године, ради избора најповољније понуде за набавку добара - НН 
и ЕпН каблови, у преговарачком поступку без објављивања јавног позива, 
у складу са чланом 24. став 1. тачка 5.Закона о јавним набавкама , закљу-
чен је уговор са понуђачeм: 

– „Сомборелектро”д.о.о-Ади Ендре 27,Сомбор.
4. Према позиву за достављање понуда број 1015/11МВ-615 од 

21.фебруара 2010 године, ради избора најповољније понуде за набавку 
добара - креч хидрат (ринфуз), у поступку јавне набавке мале вредности, 
закључен је уговор са понуђачeм: 

– „ Јелен До”а.д-Јелен До.
5. Према позиву за достављање понуда број 129/11-606 од 1. марта 

2011 године, ради избора најповољније понуде за набавку добара - гумено 
техничка роба, у преговараком поступку без објављивања јавног позива, у 
складу са чланом 24. став 1. тачка 3.Закона о јавним набавкама, закључен 
је уговор са понуђачeм: 

– „Колубара-Универзал”д.о.о-Космајска ББ,Велики Црљени.
6. Према позиву за достављање понуда број 069/11-601 од 14. феб-

руара 2011 године, ради избора најповољније понуде за набавку добара, 
челичне цеви, у другој фази рестриктивног поступка, закључен је уговор 
са понуђачeм: 

– „Тргоматал”д.о.о-Јованке Радаковић 27,Београд.  11506

На осно ву чла на 70. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 116/08)

НА РОД НА БАН КА СР БИ ЈЕ 
ЗА ВОД ЗА ИЗ РА ДУ НОВ ЧА НИ ЦА И КО ВА НОГ НОВ ЦА 

11000 Бе о град, Пи о нир ска 2

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о из бо ру нај по вољ ни је по ну де

На осно ву спро ве де ног по ступ ка за јав ну на бав ку бр. 04/3 у пре го ва-
рач ком по ступ ку без об ја вљи ва ња јав ног по зи ва на осно ву чла на 24. став 1.  
тач ка 3) За ко на о јав ним на бав ка ма.

Пред мет јав не на бав ке до бра – ре зер вни де ло ви за ма ши ну DаtаCard 
9000, а Pa ne le ven Gro up d.o.o. Бе о град екс клу зив ни и овла шће ни сер вис и 
екс клу зив ни ди стри бу тер ре зер вних де ло ва DаtаCard за Ср би ју.

С об зи ром да је Pa ne le ven Gro up d.o.o. Бе о град је ди ни по ну ђач ко ји 
је до ста вио по ну ду и ко ји је у мо гућ но сти да од го во ри зах те ва ној ди на ми-
ци и спе ци фич но сти по тре ба За во да за из ра ду нов ча ни ца и ко ва ног нов ца.

Као нај по вољ ни ја по ну да иза бра на је по ну да по ну ђа ча: Pa ne le ven 
Gro up d.o.o., Трг Ни ко ле Па ши ћа 7, Бе о град, у вред но сти од 5.949.331,26 
ди на ра. 11682

ИН СТИ ТУТ ЗА ВИ РУ СО ЛО ГИ ЈУ, ВАК ЦИ НЕ И СЕ РУ МЕ „ТОР ЛАК”  
11221 Бе о град, Вој во де Сте пе 458

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

У пре го ва рач ком по ступ ку са об ја вљи ва њем по зи ва сход но чла ну 23. 
став 1. тач ка 1. ЗЈН за на бав ку услу га Одр жа ва ња и по прав ке уре ђа ја за 
ду бо ко за мр за ва ње - 70°Ц (де еп фре е зе), уго вор је за кљу чен са по ну ђа чем

– „Al fa tra de En ter pri se” д.о.о. Бе о град. 11294

На основу члана 24. став 2, члана 69. као и члана 70. став 1. тачка 3) 
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број 116/08)

ОПШТИНА БАТОЧИНА 
Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, 

водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналне 
делатности 

Баточина, Краља Петра I број 37

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о избору најповољније понуде

У преговарачком поступку без објављивања јавног позива јавне на-
бавке велике вредности број 02/2011 – радови на реконструкцији градског 
трга у Баточини, Фонда за уређење грађевинског земљишта, обавештавамо 
да се предметна набавка додељује понуђачу

 – ДОО „Руки Цооп” из Деспотовца, а на основу члана 24. став 1. 
тачка 4) Закона о јавним набавкама. 12270

измЕНЕ и ДопУНЕ

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА  
и  

СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР „БАЈИНА БАШТА“

објављују
ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА  

за Конкурс за идејно урбанистичко – архитектонско решење 
спортско-рекреативних терена у Бајиној Башти

Целокупни текст Јавног позива од 25.03.2011. године („Службени 
гласник РС” бр. 20) је исти само се мења реченица која се односи на рок 
за предају радова (разлог су Васкршњи празници ). Нова реченица гласи :

Рок за предају радова се завршава 6 .маја 2011. у 11 часова. 11562

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” 
Београд, Улица Јована Ристића број 1

об јављује
ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА 

у поступку јавне набавке термалних офсет плоча 
и пратећих хемијских средстава 

ЈН-32-ПРП-Д/11

Мења се јавни позив за јавну набавку термалних офсет плоча и 
пратећих хемијских средстава ЈН-32-ПРП-Д/11, објављен „Службеном 
гласнику РС” број 23 од 1. априла 2011. године, тако што се помера рок 
за предају понуда са 14. априла 2011. године на 27. април 2011. године до 
11,30 часова.

Отварање понуда је јавно и обавиће се 27. априла 2011. године, до 
12,00 часова.

Место предаје и отварања понуда остају исти као и у јавном позиву 
који је објављен у „Службеном гласнику РС” број 23 од 1. априла 2011. 
године. Т-33

проДУжЕњЕ роКоВа

ЗУ ТЕХНИЧКО-ЕКОНОМСКИ ЦЕНТАР 
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ 

Београд, Пастерова 2

об јављује
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о продужетку рока за подношење понуда

Врста поступка : отворени ЈН НАМ 05/2011 , за који је јавни позив 
објављен у „Службеном гласнику РС” бр 20 од 25. марта 2011. године. 

Због измене конкурсне документације на основу чл. 32. Закона о 
јавним набавкама ,продужава се рок за подношење и отварање понуда за 
набавку поврћа и воћа.

Рок за подношење понуда је 5. мај 2011. године до 12,00 часова . 
Отварање понуда истог дана у 12,20 часова. П-9495
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На осно ву чла на 32. став 6. За ко на о јав ним на бав ка ма („Слу жбе ни 

гла сник РС”, број 116/08)

ПРИ ВРЕД НО ДРУ ШТВО „ХЕ ЂЕР ДАП” ДОО  
19320 Кла до во, Трг кра ља Пе тра 1

об  ј а  вљу  ј е

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ 
о про ду же њу ро ка за подношењe по ну да за јав ну на бав ку ве ли ке  

вред но сти, у отво ре ном по ступ ку, за на бав ку услу га – из ра да  
и ис по ру ка јед не ре зер вне пред тур бин ске ре шет ке за ХЕ „Ђер дап 1”  

број на бав ке В 38/11

Про ду жа ва се рок за до ста вља ње по ну да за јав ну на бав ку ве ли ке 
вред но сти, у отво ре ном по ступ ку, за на бав ку услу га – из ра да и ис по ру ка 
јед не ре зер вне пред тур бин ске ре шет ке за ХЕ „Ђер дап 1”, број на бав ке В 
38/11, за 13 да на од да на ис те ка ро ка за под но ше ње по ну да, по јав ном по-
зи ву об ја вље ном у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 22 од 31. мар та 2011. 
го ди не.

Има ју ћи у ви ду да је из објек тив них раз ло га по треб но про ду жи ти 
рок за под но ше ње по ну да, то се рок за под но ше ње по ну да про ду жа ва за 13 
да на, та ко да је но ви рок за под но ше ње по ну да 17. 5. 2011. го ди не до 12,00 
ча со ва. Е-2808

ЈП ЕПС ПД ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
,,ЕЛЕКТРОСРБИЈА” ДОО 

ОГРАНАК ,,ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА” 
32000 Чачак, Кренов пролаз б.б

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о продужењу рока за подношење понуда

Врста поступка: отворени поступак број ЈН 1730/2011, за који је јав-
ни позив објављен у ,,Службеном гласнику РС”, број 8 од 21. фебруара 
2011. године.

1) Подаци о наручиоцу: ЈП ЕПС ПД за дистрибуцију електричне 
енергије ,,Електросрбија” д.о.о., Огранак ,,Електродистрибуција” Чачак 
Кренов пролаз б.б., Чачак.

2) Предмет јавне набавке: реконструкција ТС 110/35 kV ,, Гуча” са 
опремањем далеководних поља и уградња другог трансформатора.

Због измене конкурсне документације на основу члана 32. став 
4. Закона о јавним набавкама, вршимо померање рока за подношење 

и отварање понуда за ЈН број 1730/2011 – реконструкција ТС 110/35 kV 
,,Гуча” са опремањем далеководних поља и уградња другог трансформа-
тора објављен у ,,Службеном гласнику РС”, број 8 од 21. фебруара 2011 
године.

Рок за подношење понуда је 21. 4. 2011. године до 10,00 часова, по-
нуде ће бити отворене јавно, последњег дана истека рока за подношење 
понуда, и то 21. 4. 2011. године, на адреси наручиоца, Кренов пролаз б.б., 
Чачак. 11743

ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА 
24000 Суботица, Изворска 3 

oб јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о продужењу рока за подношење понуда 

отворени поступак

Продужава се рок за подношење понуда у отвореном поступку јавне 
набавке реагенаса и потрошног материјала за лабораторијске апарате (број 
ЈН: 11/10-Д/ОП) објављене у „Службеном гласнику РС“ број 20 од 25.мар-
та 2011. године.

Нови рок за подношење понуда ће бити 15 дана након објављивања 
овог обавештења у „Службеном гласнику РС“. Тачно време ће бити пре-
цизирано у конкурсној документацији наручиоца. У осталом делу јавни 
позив остаје непромењен. 11440

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ЛИЦА ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ 
„ДР НИКОЛА ШУМЕНКОВИЋ” 

Стамнице

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о продужењу рока

Обавештавају се сви заинтересовани понуђаче да се рок за подно-
шење понуда за јавну набавку животних намирница за исхрану корисника 
по објављеном позиву бр.ЈН 497/11-02 у „Службеном гласнику“ РС бр.20 
од 25.03.2011.године продужава до 4.маја 2011 године до 10,00 часова, а 
отварање понуда ће се извршити истог дана са почетком у 10,30 часова на 
начин како је предвиђено конкурсном документацијом.

О продужењу рока писмено ће се обавестити сви заинтересовани 
који су поднели захтев за откуп конкурсне документације. 11587

о с та л и  о гл ас и

КоНКУрси
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКА 

УПРАВА, директор, на основу члана 54. став 1. Закона о 
државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05 ... 104/09) и члана 169б став 1. Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији („Службени гла-
сник РС”, бр. 80/02 ... 72/09), оглашава јавни конкурс за

–  попуњавање извршилачких радних места  
у Министарству финансија – Пореској управи

I. Oрган у коме се радна места попуњавају
Министарство финансија – Пореска управа, 

Београд, Саве Машковића 3-5
II. Радна места која се попуњавају
1. Радно место: порески рачуновођа 1, у звању 

порески инспектор I – основна функција, Регионални 
центар Београд, Филијала А Стари Град, Одељење за 
наплату и пореско рачуноводство, Одсек за пореско ра-
чуноводство – 1 извршилац;

Опис послова радног места:
Врши проверу формалне исправности и потпу-

ности достављених налога за књижење пре уноса; оба-
вља сложене послове усаглашавања пореске евиденције 
обвезника; проверава исправност аналитичке картице 
обвезника у смислу правилности прокњижених заду-
жења и уплата; учествује у припреми објашњења за 
примену методолошких упутстава из области пореског 
књиговодства; врши проверу аналитичких књижења на 
основу којих врши формирање синтетичке промене у 

пореској евиденцији; предлаже мере за отклањање не-
ажурности и неисправности књижења у пореском књи-
говодству; учествује у састављању годишњег рачуна 
јавних прихода. Води поступак за повраћај по подне-
тим пријавама обвезника ПДВ-а, у којима се порески 
обвезник определио за повраћај ПДВ-а и по писменим 
захтевима пореских обвезника за повраћај ПДВ-а; води 
поступак по захтевима пореских обвезника за повраћај 
и прекњижавања пореза и других јавних прихода под-
нетих по одредбама ЗПППА; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца. 

Услови за рад на радном месту: Стечено високо 
образовање из научне области правне или економске 
науке на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије – мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, положен државни стручни испит, радно искуство у 
струци од најмање 5 година, оспособљеност за рад на 
рачунару. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о општем управном поступку и Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији – усменим путем, 
разговором са кандидатима.

2. Радно место: послови обраде захтева 1, у звању 
порески контролор -основна функција, Регионални 
центар Београд, Филијала Ц Гроцка, Група за пореско 
рачуноводство – 1 извршилац;

Опис послова радног места: Обавља послове 
пријема и обраде извода, књижења књиговодствених 

докумената; проверава исправност аналитичке кар-
тице обвезника у смислу правилности прокњижених 
задужења и уплата; предлаже мере за отклањање не-
ажурности и неисправности књижења у пореском 
књиговодству; учествује у састављању годишњег рачу-
на јавних прихода; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца. 

Услови за рад на радном месту: ССС – друштве-
ног, природног или техничког смера, радно искуство у 
струци од најмање 2 године, положен државни стручни 
испит, оспособљеност за рад на рачунару .

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о општем управном поступку и Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији – усменим путем, 
разговором са кандидатима.

3. Радно место: порески инспектор 1 канцеларијс-
ке контроле, у звању порески инспектор I, Регионални 
центар Београд, Експозитура Велико Градиште – 1 из-
вршилац;

Опис послова радног места: Обавља сложеније 
послове канцеларијске контроле правних лица, пре-
дузетника и физичких лица у складу са позитивним 
законским прописима и методолошким упутствима, 
врши контролу података исказаних у пореским прија-
вама уз састављање записника и нацрта решења о 
канцеларијској контроли; припрема нацрт решења о 
утврђивању пореске обавезе за које је законом пропи-
сано да се утврђује пореским решењем; подноси захтев 
за покретање порескопрекршајног поступка, преиспи-
тује првостепено решење, односно даје изјашњења по 
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изјављеним жалбама на решења донета у првостепе-
ном поступку, пружа информације пореским обвезни-
цима у примени пореских прописа и обавља и друге 
послове по налогу шефа Експозитуре. 

Услови за рад на радном месту: Стечено високо 
образовање из научне области правне или економске 
науке или високо образовање из научне, односно струч-
не области у оквиру образовно-научног поља техничко-
технолошких наука на студијама другог степена (ди-
пломске академске студије – мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, положен државни стручни испит, радно ис-
куство у струци од најмање 5 година, оспособљеност 
за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о општем управном поступку и Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији – усменим путем, 
разговором са кандидатима.

III. Место рада
За раднo местo под бројем 1 место рада је Београд.
За раднo местo под бројем 2 место рада је Гроцка.
За радно место под бројем 3 место рада је Велико 

Градиште.
IV. Адреса на коју се подносе пријаве
Министарство финансија – Пореска управа, 

Регионални центар Београд, Београд, 27. марта 28-32, 
са назнаком „За јавни конкурс”.

V. Лице које је задужено за давање обавештења о 
конкурсу

Грубјешић Босиљка, тел: 011/263-8008, 
Министарство финансија – Пореска управа, 
Регионални центар Београд.

Заједничко за сва радна места

Услови за рад на свим радним местима:
Држављанство Републике Србије; да учеснику 

конкурса није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци.

Рок за подношње пријава на конкурс:
Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да 

тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досада-

шњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о др-

жављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из ма-

тичне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 

стручна спрема
- оверена фотокопија радне књижице;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-

женом државном стручном испиту за рад у државним 
органима, односно оригинал или оверену фотокопију 
доказа о положеном правосудном испиту;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци.
НАПОМЕНЕ:

За сва радна места радни однос се заснива на не-
одређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. 
Кандидати без положеног државног стручног испита 
примају се на рад под условом да исти положе до окон-
чања пробног рада.

Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испи-
ту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Кандидати који конкуришу на више радних места 
подносе појединачне пријаве за свако радно место, са 
траженим документима за то радно место.

Пријаве уз које нису приложени сви потребни до-
кази у оригиналу или фотокопији овереној у општини 
или суду, као и непотпуне и неблаговремене пријаве 
биће одбачене. Е-2761

МИ НИ СТАР СТВО ПРАВ ДЕ, Упра ва за из вр ше-
ње кри вич них сан цки ја, објављује конкурс.

I. Ор ган у ко ме се рад но ме сто по пу ња ва:
Ми ни стар ство прав де, Упра ва за из вр ше ње кри-

вич них сан цки ја, Бе о град, Не ма њи на 22–26.

II. Рад на ме ста ко ја се по пу ња ва ју:
1. Рад но ме сто: на по сло ви ма спољ њог обез бе-

ђе ња, зва ње ко ман дир, 4 из вр ши о ца Усло ви за рад на 
рад ном ме сту ССС, по ло жен ис пит за стра жа ра или 
ко ман ди ра, рад но ис ку ство шест ме се ци на по сло ви ма 
обез бе ђе ња.

Струч не оспо со бље но сти, зна ње и ве шти не ко је се 
про ве ра ва ју у из бор ном по ступ ку на јав ном кон кур су: 
Про ве ра пси хо фи зич ких спо соб но сти и здрав стве них 
спо соб но сти пре ма Пра вил ни ку о спро во ђе њу јав ног 
кон кур са за по пу ња ва ње рад них ме ста у Упра ви за из-
вр ше њу кри вич них санк ци ја.

2. Рад но ме сто: по ве ре ник за из вр ше ње ал тер на-
тив них санк ци ја, зва ње са вет ник, 2 из вр ши о ца, од че га 
је дан из вр ши лац за под руч је Ви шег су да у Со бо ти ци, а 
је дан за се ди ште Упра ве за из вр ше ње кри вич них санк-
ци ја у Бе о гра ду.

Усло ви за рад на рад ном ме сту
Сте че но ви со ко обра зо ва ње из на уч не обла сти по-

ли тич ке на у ке-смер со ци јал на по ли ти ка, Спе ци јал не 
еду ка ци је и ре ха би ли та ци је, фи ло зоф ске на у ке-смер 
пси хо ло ги ја, ан дра го ги ја или со ци о ло ги је на сту ди ја ма 
дру гог сте пе на (ди плом ске ака дем ске сту ди је-ма стер, 
спе ци ја ли стич ке ака дем ске сту ди је, спе ци ја ли стич ке 
стру ков не сту ди је), од но сно на основ ним сту ди ја ма у 
тра ја њу од че ти ри го ди не, по ло жен др жав ни струч ни 
ис пит, нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства у стру ци.

Струч не оспо со бље но сти, зна ње и ве шти не ко је 
се про ве ра ва ју у из бор ном по ступ ку на јав ном кон кур-
су: По зна ва ње За ко на о из вр ше њу кри вич них санк ци ја, 
Пра вил ни ка о из вр ше њу ка зне ра да у јав ном ин те ре су 
и Пра вил ни ка о на чи ну из вр ше ња ка зне за тво ра у про-
сто ри ја ма у ко ји ма осу ђе ни ста ну је. Ве шти на ко му ни-
ка ци ја и мо ти ва ци ја за рад про ве ра ва ће се усме но.

3. Рад но ме сто: ин струк тор дрв не стру ке, зва ње 
ре фе рент, 1 из вр ши лац.

Усло ви за рад на рад ном ме сту: ССС, дрв но пре-
ра ђи вач ке, шу мар ске или гра ђе вин ске стру ке, по ло жен 
др жав ни струч ни ис пит, 2 го ди не рад ног ис ку ства.

Ме сто ра да: Ка зне но-по прав ни за вод у Сом бо ру, 
Ста пар ски пут 1, Сом бор.

Струч не оспо со бље но сти, зна ње и ве шти не ко је се 
про ве ра ва ју у из бор ном по ступ ку на јав ном кон кур су: 
По зна ва ње За ко на о из вр ше њу кри вич них санк ци ја.

Ве шти на ко му ни ка ци ја и мо ти ва ци ја за рад про ве-
ра ва ће се усме но.

4. Рад но ме сто: ин струк тор сто чар ске про из вод ње, 
зва ње ре фе рент, 1 из вр ши лац.

Усло ви за рад на рад ном ме сту: ССС, по љо при-
вред не стру ке, по ло жен др жав ни струч ни ис пит, 2 го-
ди не рад ног ис ку ства.

Ме сто ра да: Ка зне но-по прав ни за вод у Сом бо ру, 
Ста пар ски пут 1, Сом бор.

Струч не оспо со бље но сти, зна ње и ве шти не ко је 
се про ве ра ва ју у из бор ном по ступ ку на јав ном кон кур-
су: По зна ва ње За ко на о из вр ше њу кри вич них санк ци ја. 
Ве шти на ко му ни ка ци ја и мо ти ва ци ја за рад про ве ра ва-
ће се усме но.

За јед нич ко за сва рад на ме ста

Усло ви за рад на свим рад ним ме сти ма: др жа-
вљан ство Ре пу бли ке Ср би је, у рад ни од нос се не мо же 
при ми ти ли це ко је је осу ђе но због кри вич ног де ла ко је 
се го ни по слу жбе ном ду жно сти, ли це про тив ко га се 
во ди кри вич ни по сту пак за кри вич но де ло ко је се го ни 
по слу жбе ној ду жно сти, ли це ко је је осу ђе но на ка зну 
за тво ра у тра ја њу ду жем од три ме се ца и ли це ко је не 
ис пу ња ва зах те ве без бе до но сне про ве ре.

Рок за под но ше ње при ја ва за кон курс:
Рок за под но ше ње при ја ва је 15 да на. Рок по чи ње 

да те че на ред ног да на од об ја вљи ва ња у „Слу жбе ни 
гла сник РС”.

Адре са на ко ју се под но си при ја ва за јав ни кон-
курс Ми ни стар ство прав де, Упра ва за из вр ше ње кри-
вич них санк ци ја, Бе о град, Не ма њи на 22–26, са на зна-
ком: „За јав ни кон курс”.

Ли це ко је је за ду же но за да ва ње оба ве ште ња о јав-
ном кон кур су: Са ња Пе шић-Да мља но вић, кон такт те-
ле фон број 363-11-93.

До ка зи ко ји се по ла жу уз при ја ву на јав ни кон-
курс: Ори ги нал или ове ре на ко пи ја ди пло ме о за вр ше-
ној од го ва ра ју ћој ВСС или ССС, ори ги нал или ове ре на 
фо то ко пи ја из во да из ма тич не књи ге ро ђе них, ове ре на 
фо то ко пи ја рад не књи жи це, ори ги нал или ове ре на ко-
пи ја по твр де о рад ном ис ку ству у стру ци. За рад но ме-
сто под ред ним бро јем 1. по треб но је да кан ди да ти до-
ста ве ове ре ну фо то ко пи ју уве ре ња о по ло же ном ис пи ту 
за зва ње стра жа ра или ко ман ди ра.

НА ПО МЕ НА
Кан ди да ти без по ло же ног др жав ног струч ног ис-

пи та при ма ју се на рад под усло ви ма да тај ис пит по-
ло же до окон ча ња проб ног ра да. При ја ве уз ко је ни су 
при ло же ни сви по треб ни до ка зи у ори ги на лу или ове-
ре ној фо то ко пи ји у оп шти ни или Су ду, као и не пот пу не 
и не бла го вре ме не при ја ве би ће од ба че не.

Кан ди да ти ко ји про ђу пси хо фи зич ку про ве ру (за 
рад но ме сто под бро јем 1) оба ве зни су да из вр ше про-
ве ру здрав стве не спо соб но сти у За во ду за за шти ту рад-
ни ка Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва у Бе о гра ду, 
Дур ми тор ска 9. Кан ди дат ко ји на ле кар ском пре гле ду 
до би је не га ти ван на лаз ели ми ни ше се из да љег по ступ-
ка при је ма кан ди да та. 11788

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛОЗНИЦИ, на основу 
чл. 54, 55. и 103. Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исп., 83/05-
исп., 64/07, 67/07-исп., 116/08 и 104/09), чл. 65. и 66. 
Закона о уређењу судова („Службени гласник РС”, бр. 
116/08 и 104/09), чл. 15, 17–21. Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) те члана 4. 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Прекршајном суду у Лозници број Су 
I-1 121/10 од 5. августа 2010. године, оглашава јавни 
конкурс за попуњавање слободних извршилачких рад-
них места 

–  секретар суда у звању саветник,  
на неодређено време – 1 извршилац.

Посебни услови: VII1 степен стручне спреме, за-
вршен Правни факултет, положен правосудни испит и 
најмање 3 (три) године радног искуства у струци;

Уз пријаву са биографијом учесници јавног кон-
курса су обавезни да доставе следећа документа:

– диплома којом се потврђује стручна спрема;
– уверење о положеном правосудном испиту;
– доказ о радном искуству у струци,
– извод из МК рођених;
– уверење о држављанству;
– потврда да се против кандидата не води кривич-

ни поступак, нити је да против њега подигнута оптуж-
ница; 

– потврда да кандидату није престао радни однос 
у државним органима због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци;

– уверење о општој здравственој способности које 
ће приложити кандидати који буду одлуком примљени 
у радни однос.

Исправе које се прилажу морају бити у оригиналу 
или у овереној фотокопији. 

Државни службеник који се пријављује на кон-
курс, уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен.

Рок за подношење пријава на конкурс за сва радна 
места је 15 дана и исти почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 

Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве и недо-
звољене пријаве Конкурсна комисија ће одбацити.

Изборни поступак спровешће се усменим разгово-
ром са свим учесницима јавног конкурса. Датум разго-
вора биће накнадно одређен, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени.

Пријаве са документима се предају лично у соби 
број 5 Прекршајног суда у Лозници, радним даном у 
времену од 7,30 до 15,00 часова или поштом на адре-
су: Прекршајни суд у Лозници, Јована Цвијића број 20, 
15300 Лозница; са назнаком: „За конкурс” и називом 
извршилачког радног места за које се конкурише. 

Обавештења о конкурсу могу се добити телефо-
ном код Прекршајног суда у Лозници: 015/882-305.

 12265

ДИРЕКТОР ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ распи-
сује конкурс за:

1. избор у звање предавача за ужу научну област 
Управљање процесом и припадајуће предмете: Технички 
материјали; Испитивање материјала и конструкција – је-
дан извршилац са пуним радним временом,
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2. избор у звање професора струковних студија за 

ужу научну област Физика и електротехника и припа-
дајуће предмете: Физика; Мерење физичких величина; 
Термодинамика; Електротехника; Примењена електро-
ника – два извршиоца са пуним радним временом,

3. избор у звање предавача за ужу научну об-
ласт Хемијска технологија и припадајуће предмете: 
Технологија фармацеутских производа; Одабрана пог-
лавља технологије фармацеутских производа – један 
извршилац са пуним радним временом,

4. избор у звање предавача за ужу научну област 
Хемија и припадајуће предмете: Хемија 2; Аналитичка 
хемија – један извршилац са пуним радним временом.

Кандидати, поред општих услова, треба да ис-
пуњавају и услове утврђене Законом о високом обра-
зовању, Статутом и Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника 
и сарадника Школе.

Међу пријављеним кандидатима под тачком 1. 
предност ће имати кандидати са завршеним Машинским 
факултетом.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана обја-
вљивања у средствима јавног информисања.

Пријаве кандидата, са прилозима (краћа био-
графија, оверене копије диплома, списак научних 
радова и саме радове), подносе се Високој техничкој 
школи струковних студија у Зрењанину, ул. Ђорђа 
Стратимировића број 23. 11303

сУДсКи огласи
ПР ВИ ОСНОВ НИ СУД У БЕ О ГРА ДУ

Пр ви основ ни суд у Бе о гра ду, су ди ја Ве сна Па-
вло вић-Нин ко вић, као су ди ја по је ди нац у п ар ни ци ту-
жи о ца Hypo Al pe-Adria-bank a.d. из Бе о гра да, Бу ле вар 
Ми хај ла Пу пи на 6, про тив ту же ног Ђор ђе вић Дра га на 
из Бе о гра да, Сер дар Јан ка Ву ко ти ћа 12/10, са да не-
по зна тог пре би ва ли шта, ра ди ду га, ре ше њем П. број 
78813/2010 од 10. фе бру а ра 2011. го ди не по ста вио је 
при вре ме ног за ступ ни ка ту же ном Ђор ђе вић Дра га ну 
и то Иго ра Си ми ћа, адво ка та из Зе му на, Кла ре Цет кин 
1-ј/7, ко ји ће га за сту па ти у овом по ступ ку све док се 
ту же ни или њен пуномoћник не по ја ве пред Су дом, од-
но сно док над ле жни ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти 
Суд да је по ста вио ста ра о ца.

П. број 78813/2010 – Из Пр вог основ ног су да у Бе-
о гра ду. 10776

Пр ви основ ни суд у Бе о гра ду, су ди ја Ма ри на  
Ћу ић у из вр шном пред ме ту из вр шног по ве ри о ца Пе-
тро вић Сло бо дан ке из Бе о гра да, Па бла Не ру де 12/3, ко-
ју за сту па Ми ло шин Ри стић, адво кат из Бе о гра да – фах 
у су ду, про тив из вр шног ду жни ка Алек сан дров Дра га на 
из Бе о гра да – Ка лу ђе ри це, Рат ка Па вло ви ћа–Ћић ка 11, 
са да на не по зна тој адре си, ра ди при нуд не на пла те, до-
нео је ван ро чи шта 1. мар та 2011. го ди не ре ше ње ко јим 
је по ста вио при вре ме ног за ступ ни ка из вр шном ду жни-
ку Алек сан дров Дра га ну ко ји не ма пу но моћ ни ка, а са да 
је не по зна тог пре би ва ли шта, адво ка та Ре љић Ми ро сла-
ва из Но вог Бе о гра да, Бу ле вар Ар се ни ја Чар но је ви ћа 
25/20, ко ји ће вр ши ти сва пра ва и ду жно сти за кон ског 
за ступ ни ка док се из вр шни ду жник или ње гов пу но моћ-
ник не по ја ве пред Су дом, од но сно док ор ган ста ра тељ-
ства не по ста ви ста ра о ца, а на осно ву чла на 81. ЗПП-а.

4-И. број 52499/10 – Из Пр вог основ ног су да у Бе-
о гра ду. 10794

По ста вља се ту же ном Ми тро вић Алек сан дру са 
по след њом адре сом Бе о град, По сав ског од ре да 94, са да 
не по зна тог пре би ва ли шта, при вре ме ни за ступ ник адв. 
Пе тро вић-Ђур ђе вић Гор да на из Бе о гра да, Бал кан ска 6, 
ко ји ће ту же ног за сту па ти са свим пра ви ма и ду жно-
сти ма до по ја ве ту же ног Ми тро вић Алек сан дра пред 
Су дом, док ту же ни сам се би не по ста ви пу но моћ ни ка 
или док Град ски цен тар за со ци јал ни рад Оде ље ње Зе-
мун, не по ста ви ста ра о ца.

62. П. број 38588/2010 – Из Пр вог основ ног су да у 
Бе о гра ду. 10779

Први основни суд у Београду, на основу члана 79. 
став 2. тачка 4. ЗПП-а, решењем 30. П. број 77003/10 
у предмету тужиоца Самостална фасадерска радња 

„ММ Професионал” из Лознице, Бакал Милосава б.б., 
против туженог Миленковић Милана из Раковице, 
Вукасовићева 51/2, сада непознатог боравишта по-
ставио је туженом привременог заступника адвоката 
Горана Андрића из Београда, Данила Лекића бр. 15/10 
који ће туженог заступати у овом поступку све док ту-
жени или његов пуномоћник се не појаве пред Судом.

30 П. број 77003/10 – Из Првог основног суда у 
Београду. 10780

Пр ви основ ни суд у Бе о гра ду, су ди ја Ми лан ка Мо-
жек у пар ни ци ту жи о ца Ко мер ци јал не бан ке а.д. Бе о-
град, Све тог Са ве 14, про тив ту же не Гор да не Сте ва но-
вић из Бе о гра да, Бе ло вре ло 25, ра ди ду га, ван ро чи шта 
22. фе бру а ра 2011. го ди не, до нео је

РЕ  ШЕ ЊЕ

По ста вља се при вре ме ни за ступ ник ту же ној Гор-
да ни Сте ва но вић из Бе о гра да, Бе ло вре ло 25, од стра не 
адво ка та Ива не Ке сар из Бе о гра да, Не бој ши на 32-а, у 
по ступ ку ра ди ду га по ту жби ту жи о ца Ко мер ци јал не 
бан ке а.д. Бе о град.

При вре ме ни за ступ ник има у по ступ ку за ко ји је 
по ста вљен сва пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни-
ка и пра ва и ду жно сти вр ши ће све док се ту же ни или 
ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред Су дом, од но сно док 
ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти Суд да је по ста вио ста-
ра о ца.

45. Пл. број 3948/10 – Из Пр вог основ ног су да у 
Бе о гра ду. 10788

Пр ви основ ни суд у Бе о гра ду, у пред ме ту ту жи о ца 
Сла ви це Зе че вић из Бе о гра да, Алек сан дра Стам бо лиј-
ског 16, про тив ту же ног Ду ша на Зе че ви ћа из Бе о гра да, 
Алек сан дра Стам бо лиј ског 16, Сав ски ве нац, са да на 
не по зна тој адре си, по ста вио је при вре ме ног за ступ ни-
ка ту же ном и то адво ка та Вла да на Зла тић из Бе о гра да, 
Вој во де Ми лен ка 1/I, а у сми слу чла на 79. ЗПП јер је 
ту же ни не по зна тог бо ра ви шта, а не ма пу но моћ ни ка, 
па би ре до ван по сту пак око по ста вља ња за кон ског за-
ступ ни ка и ста ра о ца за по се бан слу чај ду го тра јао, та ко 
да би мо гле да на сту пе штет не по сле ди це за стран ке, с 
тим да ће по ста вље ни при вре ме ни за ступ ник за сту па ти 
ту же ног све док се он или ње гов пу но моћ ник не по ја ве 
пред Су дом, од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба ве-
сти Суд да је по ста вио ста ра о ца.

18 П. број 60289/10 – Из Пр вог основ ног су да у Бе-
о гра ду. 10767

Пр ви Основ ни суд у Бе о гра ду, и то су ди ја Све-
тла на Ђу ро вић, су ди ја по је ди нац, у пар ни ци ту жи о ца 
Fin do me stic ban ka а.д. Бе о град, Ко сов ска 10 про тив ту-
же ног Ги та рић Ми ло са ва, из Сме де ре ва, До бри До б.б. 
са да не по зна тог пре би ва ли шта, ра ди ду га, до нео је ван 
ро чи шта, да на 30. но вем бра 2010. го ди не

РЕ ШЕ ЊЕ

До зво ља ва се вра ћа ње у пре ђа шње ста ње, те се 
уки да ре ше ње П-86700/10 од 9. но вем бра 2010. го ди не.

Ту же ном Ги та рић Ми ло са ву, са да не по зна те адре се, 
по ста вља се при вре ме ни за ступ ник и то адво кат Не бој ша 
Ан до но вић, из Бе о гра да, Бран ка Кр сма но ви ћа 18 б, упо-
ступ ку ра ди ду га, по ту жби ту жи о ца Fin do me stic ban ke.

При вре ме ни за ступ ник има у по ступ ку за ко ји је 
по ста вљен сва пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни ка 
и та пра ва и ду жно сти вр ши ће све док се ту же ни или 
ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, од но сно док 
ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти су да да је по ста вио 
ста ра о ца.

16. П. број 88574/10 – Из Пр вог основ ног су да у 
Бе о гра ду. 10773

Пр ви основ ни суд у Бе о гра ду, и то су ди ја Ја сна 
Тре сач у пар ни ци ту жи о ца По штан ске ште ди о ни це а.д. 
Бе о град из Бе о гра да, Кра љи це Ма ри је 3, ко ју за сту па 
шеф прав не слу жбе Со ња Ву че лић, про тив ту же ног 
Уру мо вић Бо жа из Бе о гра да, Па ди на 38, са да не по зна-
тог бо ра ви шта, до нео је да на 12. ја ну а ра 2011. го ди не 
ре ше ње ко јим је ту же ном Уру мо вић Бо жи из Бе о гра-
да, са да не по зна тог бо ра ви шта, по ста вио при вре ме-
ног за ступ ни ка адво ка та Јев тић Ми о дра га из Бе о гра да, 

Бу ле вар кра ља Алек сан дра 81, ко ји ће у по ступ ку има ти 
сва пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни ка и вр ши ће 
из све док се ту же ни или ње гов пу но моћ ник не по ја ве 
пред су дом, а у сми слу од ред бе члана 79. став 2. тач ка 4.  
и од ред бе чла на 80. За ко на о пар нич ном по ступ ку.

73. Пл. број 444/2010 – Из Пр вог основ ног су да у 
Бе о гра ду. 10772

У по ступ ку пред Пр вим основ ним су дом у Бе о-
гра ду у пред ме ту посл. број 4Р1-973/10 из ме ђу пред-
ла га ча Ла ки ће вић Ве се ли на из Но вог Бе о гра да, бу ле вар 
Ар се ни ја Чар но је ви ћа 205, чи ји је пу но моћ ник Ву јо-
вић Љи ља на адво кат из Бе о гра да, Ми тро по ли та Па вла 
Не на до ви ћа 4/14, про тив про тив ни ка пред ла га ча Ко јић 
Да ни ла, не по зна тог пре би ва ли шта, ра ди фи зич ке де о-
бе не по крет но сти, по ста вља се при вре ме ни за ступ ник 
про тив ни ку пред ла га ча и то адво кат Ве се ли но вић Сло-
бо дан из Но вог Бе о гра да, бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 10.

Упо зо ра ва се про тив ник пред ла га ча да ће га по-
ста вље ни при вре ме ни за ступ ник за сту па ти пред Пр-
вим основ ним су дом у Бе о гра ду у пред ме ту посл. број 
4Р1-973/10, све док се про тив ник пред ла га ча или ње гов 
пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, од но сно док над ле-
жни ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти су да да је ту же ном 
по ста вио ста ра о ца.

4Р1. број 973/10 – Из Пр вог основ ног су да у Бе о-
гра ду. 10792

Пр ви основ ни суд у Бе о гра ду на осно ву члана 79. 
став 2. тач ка 4 ЗПП-а ре ше њем 85. П број 66839/10 од 
25. фе бру а ра 2011. го ди не у пред ме ту ту жи о ца Вла ди-
сла ва То до ро ви ћа Бе ка, из Бе о гра да, Зре ња нин ска пут 
11 н, чи ји је пу но моћ ник По по вић Во јин, адво кат из 
Бе о гра да, По жа ре вач ка 23, про тив ту же ног Ге ор ги јев 
Иго ра из Бе о гра да, са по след њом адре сом пре би ва ли-
шта у Све то за ра Мар ко ви ћа 26/7, ра ди на кна де ште те, 
по ста вио је ту же ном Ге ор ги јев Иго ру не по зна тог бо ра-
ви шта, за при вре ме ног за ступ ни ка адво ка та Је лић Бо-
ба на, из Бе о гра да, Јо ва на Ава ку мо ви ћа 2/11, ко ји ће га 
за сту па ти у на ве де ној пар ни ци све док се ту же ни или 
ње гов пу но моћ ник не по ја ви пред су дом.

85. П. број 66839/10 – Из Првог основног су да у 
Бе о гра ду.

 10768

У по ступ ку пред Пр вим Основ ним су дом у Бе о-
гра ду посл. број 5. И. 57329/2010 ко ји се во ди из ме ђу 
из вр шних по ве ри ла ца Бу че вац Ста ни мир ке, из Бе о гра-
да, чи ји је пу но моћ ник Бо ро Ко мље но вић, адво кат из 
Бе о гра да, Све то за ра Мар ко ви ћа 27-а, про тив из вр шног 
ду жни ка Ива но вић Де ја на ра ди при нуд ног из вр ше ња, 
по ста вља се при вре ме ни за ступ ник из вр шном ду жни ку 
и то адво кат Ка та ри на Ми кић, из Бе о гра да, До си те је-
ва 8/6.

Упо зо ра ва се из вр шни ду жник да ће га по ста-
вље ни при вре ме ни за ступ ник за сту па ти пред Пр-
вим Основ ним су дом у Бе о гра ду у пред ме ту 5. И. 
57329/2010 све док се из вр шни ду жник или ње гов пу-
но моћ ник не по ја ве пред су дом, од но сно док над ле жни 
ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је из вр шном ду-
жни ку по ста вио ста ра о ца.

5. И. број 57329/2010 – Из Пр вог Основ ног су да 
у Бе о гра ду.

 10766

Пр ви основ ни суд у Бе о гра ду на осно ву члана 79 
став 2 тач ка 4 ЗПП-а ре ше њем 85. П број 15612/10 од 
1. мар та 2011. го ди не у пред ме ту ту жи о ца Мил ке Ра-
до вић, из Бе о гра да, Ку мро вач ка 5/1, чи ји је пу но моћ-
ник Дра ган Сми ља нић, адво кат из Бе о гра да, Ми ло ра да 
Дра шко ви ћа 28, про тив ту же ног Ду ша на Гу зи ја на, из 
Зе му на, Угри но вач ки пут 131, Ма ре Кра сић, из Срем-
чи це, Бе о град ска 307, Дра га не Ра до вић, из Гор њег Ми-
ла нов ца, Кеј ко сов ских бо жу ра 10/5, Ста не Ба јић, из 
се ла Бра ји ћи, оп шти на Гор њи Ми ла но вац из Гро зде 
Ри сто вић, из Гор њег Ми ла нов ца, Кеј ко сов ских бо жу-
ра 10/5, ра ди утвр ђе ња, по ста вио је ту же ној Ма ри Кра-
сић, не по зна тог бо ра ви шта, за при вре ме ног за ступ ни ка 
адво ка та Јо ва но вић Ива ну, из Бе о гра да, Кра ља Пе тра 
87-89, ко ји ће је за сту па ти у на ве де ној пар ни ци све док 
се ту же на или ње гов пу но моћ ник не по ја ви пред су дом.

85. П. број 15612/10 – Из Пр вог основ ног су да у 
Бе о гра ду.

 10769
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Цве тић је сво јим ре ше њем 76 П број 31638/2010 од 23. 
фе бру а ра 2011. го ди не, на осно ву чла на 84. став 2. тач-
ка 4. ЗПП-а, ту же ном Мом чи лу Га чи ћу, не по зна тог бо-
ра ви шта, по ста ви ла за при вре ме ног за ступ ни ка адво ка-
та Мир ја ну Ко ва че вић из Бе о гра да, Бе о град ска 33, ко ја 
ће за сту па ти ту же ног у овом по ступ ку све док се ту-
же ни или ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред Су дом или 
док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти Суд да је ту же ном 
Мом чи лу Га чи ћу по ста вио ста ра о ца.

76 П. број 31638/2010 – Из Пр вог основ ног су да у 
Бе о гра ду. 10770

Пр ви основ ни суд у Бе о гра ду, на осно ву чла на 
79. За ко на о пар нич ном по ступ ку ре ше њем П. број 
83798/10 у пред ме ту ту жи о ца К.Т.М.ЦО. д.о.о., Пред у-
зе ће за про из вод њу, тр го ви ну и услу ге, Ка лу ђе ри ца, Бу-
ле вар ре во лу ци је 32, про тив ту же не Бла ги це Чу пић из 
Бе о гра да, Бу ле вар кра ља Алек сан дра 416, са да на не по-
зна тим пре би ва ли ште, по ста вља при вре ме ног за ступ-
ни ка ту же ној Бла ги ци Чу пић, адво ка та Бо ја на Кр сти ћа 
из Бе о гра да, Тр го вач ка 85, ко ји ће је за сту па ти у овом 
по ступ ку све док се ту же ни или ње гов пу но моћ ник не 
по ја ве пред Су дом или док ор ган ста ра тељ ства не оба-
ве сти Суд да је ту же ном по ста вио ста ра о ца.

П. број 83798/10 – Из Пр вог основ ног су да у Бе о-
гра ду. 10782

ОСНОВ НИ СУД У ЗА ЈЕ ЧА РУ

Основ ни суд у За је ча ру је 5. апри ла 2011. го ди не 
по ста вио при вре ме ног за ступ ни ка ту же ној Ми ло са вље-
вић Љу бин ки из Луб ни це, на осно ву члaна 84. став 2.  
ЗПП-а и за истог од ре дио Гра мић Не бој шу, адво ка та из 
За је ча ра, ко ји ће ту же ну за сту па ти у пред ме ту ово га су-
да 7. П-544/10, по ту жби ту жи о ца Гру јић Ми ро сла ва из 
Луб ни це, ра ди утвр ђи ва ња.

7.П. број 544/10 – Из Основ ног су да у За је ча ру.
 10931

ОСНОВ НИ СУД У ЈА ГО ДИ НИ

Основ ни суд у Ја го ди ни, и то су ди ја Ве сна Са вић, 
у пред ме ту из вр ше ња из вр шног по ве ри о ца ЈП „То пла-
на” – Ја го ди на, Кра ља Пе тра Пр вог број 6., про тив из-
вр шног ду жни ка Жи ва но вић Ве ри це из Ја го ди не, К. 
Абра ше ви ћа број П-3/9, са да на не по зна тој адре си, до-
нео је 1. апри ла 2011. го ди не, осно ву чла на 79. став 2. 
тач ка 4. ЗПП-а ре ше ње ко јим је:

Из вр шном ду жни ку Жи ва но вић Ве ри ца из Ја го ди-
не, са да на не по зна тој адре си по ста вља се при вре ме ни 
за ступ ник у лич но сти адв. Ива но вић Је ре ми је из Ја го-
ди не, ко ја ће пред су дом за сту па ти ин те ре се ду жни ка, 
све док се исти не по ја ви пред су дом или му ор ган ста-
ра тељ ства не по ста ви при вре ме ног ста ра о ца за за сту-
па ње у овој прав ној ства ри.

И. број 6267/10 – Из Основ ног су да у Ја го ди ни.
 11117

Основ ни суд у Ја го ди ни, као пар нич ни, по су-
ди ји Го ри ци Ми ло ше вић, у прав ној ства ри ту жи о ца 
Љу бо ми ра Ко но ва ло ва, из Ја го ди не, ко га за сту па пу-
но моћ ник Ми лан Бој ко вић, адво кат из Ја го ди не, про-
тив ту же ни ка Дра ги це Рон га Јо ва но вић, ко ју за сту па 
пу ном ћник Ја сна Ми ли ће вић, адво кат из Ја го ди не и 
Јо ва на Ђор ђе ви ћа, из Ја го ди не, са да не по зна те адре се, 
ра ди сво ји не, по ста вио је ту же ном Јо ва ну Ђор ђе ви ћу, 
на осно ву чла на 79. став 3. тач ка 4. За ко на о пар нич-
ном по ступ ку, при вре ме ног за ступ ни ка у ли цу Ја сми не 
Алек сан дро вић, адво ка та из Ја го ди не, а на осно ву ре-
ше ња 5-П-507/10 од 7. апри ла 2011. го ди не, а ко ји ће 
за сту па ти ту же ну, у овој пар ни ци, док се иста не по ја ви 
пред су дом или не по ста ви дру гог пу но моћ ни ка и о то-
ме не оба ве сти суд.

5 П. број 507/10 – Из Основ ног су да у Ја го ди ни, 
судска јединица Рековац. 10920

Основ ни суд у Ја го ди ни, и то су ди ја Ве сна Са вић, 
у пред ме ту из вр ше ња из вр шног по ве ри о ца ЈП „Ср би ја-
гас” – Но ви Сад, Ор га ни за ци о ни део „Бе о град” – Но ви 
Бе о град, Ауто пут број 11, про тив из вр шног ду жни ка 
Сто ја но вић Го ра на из Ја го ди на, Вој во де Ми ши ћа број 3,  
стан 7, са да на не по зна тој адре си, до нео је 1. апри ла 
2011. го ди не, осно ву чла на 79. став 2. тач ка 4. ЗПП-а 
ре ше ње ко јим је:

Из вр шном ду жни ку Сто ја но вић Го ра ну из Ја го ди-
не, са да на не по зна тој адре си по ста вља се при вре ме ни 
за ступ ник у лич но сти адв. Ива но вић Мла ђа на из Ја го-
ди не, ко ја ће пред су дом за сту па ти ин те ре се ду жни ка, 
све док се исти не по ја ви пред су дом или му ор ган ста-
ра тељ ства не по ста ви при вре ме ног ста ра о ца за за сту-
па ње у овој прав ној ства ри.

И. број 10627/10 – Из Основ ног су да у Ја го ди ни.
 11113

Основни суд у Јагодини, као парнични, по судији 
Горици Милошевић, у правној ствари тужиоца Милована 
Анђелковића, из Стрижила, кога заступа пуномоћник 
Мирко Томић, адвокат из Јагодине, против туженика 
Марије Анђелковић, из Стражилова, сада непознате ад-
ресе у иностранству, Младена Величковића, из Београда, 
Крњача, улица Драгишањ Милошевића 27, Милице 
Милетић, из Јагодине, улица Боже Димитријевића 1, 
Маје Величковић, из Јагодине, улица Хајдук Вељка 
број 13 и Ане Величковић, из Јагодине, улица Хајдук 
Вељка 13, ради утврђивања, поставио је туженој Марији 
Анђелковић, на основу члана 79. став 3. тачка 4. Закона 
о парничном поступку, привременог заступника у лику 
Милоша Вујисића, адвоката из Јагодине, а на основу 
решења 5-П-1003/10 од 6. априла 2011. године, а који ће 
заступати тужену, у овој парници, док се иста не појави 
пред судом или не постави другог пуномоћника и о томе 
не обавести суд.

5П. број 1003/10 – Из Основног суда у Јагодини.
 10926

ОСНОВ НИ СУД ЈА ГО ДИ НА  
СУД СКА ЈЕ ДИ НИ ЦА У СВИ ЛАЈН ЦУ

Основ ни суд Ја го ди на, Суд ска је ди ни ца у Сви лајн-
цу, и то су ди ја Ве сна Са вић, у пред ме ту из вр ше ња из-
вр шног по ве ри о ца Ми ла на Јо ва но ви ћа из Ђу рин ца, чи-
ји је пу но моћ ник Зо ран Лал ко вић из Сви лајн ца, про тив 
из вр шних ду жни ка Би сер ке Је ре мић и Дра га на Ми ле-
ти ћа, обо је из Ђу рин ца, са да на не по за на тој адре си, до-
нео је 6. апри ла 2011. го ди не на осно ву чла на 79. став 2. 
тач ка 4. ЗПП-а ре ше ње ко јим је:

Из вр шним ду жни ци ма Би сер ки Је ре мић и Дра-
га ну Ми ле ти ћу, обо је из Ђу рин ца, са да на не по зан тој 
адре си по ста вља се при вре ме ни за ступ ник у лич но сти 
адвоката Ми ли во ја Ра до ва но ви ћа из Сви лајн ца, ко ја 
ће пред су дом за сту па ти ин те ре се ду жни ка, све док се 
исти не по ја ве пред су дом или им ор ган ста ра тељ ства 
не по ста ви при вре ме ног ста ра о ца за за сту па ње у овој 
прав ној ства ри.

II И. број 2773/10 – Из Основ ног су да у Ја го ди ни, 
Суд ска је ди ни ца у Сви лајн цу. 11109

ОСНОВ НИ СУД У ЛО ЗНИ ЦИ

Основ ни суд у Ло зни ци, из вр шни су ди ја Гор да на 
Гру јић, ре ша ва ју ћи у из вр шном по ступ ку из вр шног 
по ве ри о ца Ра ди во је вић Ра до ми ра из Ја ре би ца, чи ји је 
пу но моћ ник адв. Вла де та Пе тро вић из Ло зни це, про тив 
из вр шног ду жни ка Опа чић Ми ла на из Ло зни це, Кра и-
шни ци б.б. и Опа чић Ми ро сла ве из Но вог Са да, Ми-
ла на Глум ца 3/4, ра ди нов. по тра жи ва ња, на ми ре њем, 
про да јом не по крет но сти из вр шних ду жни ка, до нео је 
оглас.

Ре ше њем Основ ног су да у Ло зни ци И. број 
21890/10 од 6. апри ла 2011. го ди не на осно ву чл. 79, 
80. и 81. ЗПП-а по ста вља се адво кат Љи ља на Гли шић 
за при вре ме ног за ступ ни ка ду жни ку Опа чић Ми ро сла-
ви, а у из вр шном по ступ ку ко ји се во ди код Основ ног 
су да у Ло зни ци, по пред ло гу за из вр ше ње по ве ри о ца 
Ра ди во је вић Ра до ми ра из Ја ре би ца, ра ди на пла те нов. 
по тра жи ва ња по ве ри о ца, на ми ре њем, про да јом по крет-
них ства ри ду жни ка.

Истим ре ше њем од ре ђе но је да ће при вре ме ни за-
ступ ник за сту па ти ду жни ка у по ступ ку из вр ше ња све 
док се ду жник или ње гов пу но моћ ник не по ја ви пред 
Су дом од но сно док ор ган ста ра тељ ства не по ста ви ста-
ра о ца ду жни ку.

Овај оглас об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку РС” и 
пре ко огла сне та бле Су да.

И. број 2180/10 – Из Основ ног су да у Ло зни ци.
 10940

ОСНОВ НИ СУД НО ВИ ПА ЗАР 
СУД СКА ЈЕ ДИ НИ ЦА ТУ ТИН

Основ ни суд у Но вом Па за ру, Суд ска је ди ни ца у 
Ту ти ну, су ди ја Ре џеп Аде мо вић, у прав ној ства ри ту жи-
о ца Ге гић Ха си ма из Ту ти на, ко га за сту па Ге гић Еди-
на из Ту ти на, Спорт ска б.б., про тив ту же не Laschkuhl 

He le na из СР Не мач ке, без по зна те бли же адре се ста но-
ва ња, ра ди раз во да бра ка, од сут ној ту же ној Laschkuhl 
He le ni из СР Не мач ке, сход но од ред би чла на 79. ст. 1. 
и 2. тач ка 4. и чла на 80. ЗПП-а, за при вре ме ног за ступ-
ни ка по ста вља се адв. Мах му то вић Хај ри за из Ту ти на, 
ко ји ће вр ши ти пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни ка 
док се ту же на, њен за кон ски за ступ ник или пу но моћ-
ник не по ја ве пред су дом, или док ор ган ста ра тељ ства 
не по ста ви ста ра о ца.

II-17-П2-175/11 – Из Основ ног су да у Но вом Па за-
ру, Суд ска је ди ни ца у Ту ти ну. 10916

ОСНОВ НИ СУД У НО ВОМ СА ДУ 
СУД СКА ЈЕ ДИ НИ ЦА У БА ЧУ

По зи ва се Сај дер Ја коб ро ђен 26. но вем бра 1919. 
го ди не, од оца Ја ко ба и мај ке Ане ро ђе не Штра ја ли, у 
Ба чу, по след ња адре са бо ра ви шта Кла ген фурт, Аустри-
ја, да се ја ви ово ме су ду у ро ку од 30 да на, као и да сва-
ко ли це ко је не што зна о ње му ја ви овој суд ској је ди-
ни ци, у про тив ном Су ду ће утвр ди ти смрт име но ва ног.

И. број 32 П-2 7/10 – Из Основ ног су да у Но вом 
Са ду – Суд ска је ди ни ца у Ба чу. 11864

ОСНОВ НИ СУД У ПА РА ЋИ НУ

Основ ни суд у Па ра ћи ну, и то су ди ја Пе тро вић Ру-
жи ца, као пред сед ник ве ћа, у пар ни ци ту жи о ца Илић 
Де ја на из Дре нов ца, про тив ту же ни ка Илић На ске ро-
ђе на Ан ге лов из Дре нов ца, са да не по зна тог бо ра ви шта, 
ра ди раз во да бра ка, об ја вљу је сле де ћи оглас.

Ре ше њем овог су да 1.П.2 број 540/10 од 4. апри-
ла 2011. го ди не по ста вљен је адво кат Јо ван Ка лај џић из 
Па ра ћи на, за при вре ме ног за ступ ни ка ту же ној, не по-
зна тог бо ра ви шта, у по ступ ку ра ди раз во да бра ка ко ји 
се во ди код овог су да по ту жби Илић Де ја на из Дре-
нов ца.

Истим ре ше њем од ре ђе но је да ће при вре ме ни 
за ступ ник за сту па ти ту же ну у по ступ ку све док се ту-
же на или ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред Су дом, 
од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти Суд да је 
по ста вио ста ра о ца.

Овај оглас об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, и 
пре ко огла сне та бле Су да.

1. П.2. број 540/10 – Из Основ ног су да у Па ра ћи ну.
 10934

ОСНОВ НИ СУД У ПИ РО ТУ

Основ ни суд у Пи ро ту и то су ди ја Са ња Со ко ло вић 
по сту па ју ћи по пред ло гу пред ла га ча Апо сто ло вић Је-
ле не из Пи ро та, Та ков ска 115, ра ди утвр ђи ва ња чи ње-
ни це смр ти Па на јо то вић Ка та ри не из с. Из вор, оп шти-
на Пи рот, чи ји је при вре ме ни ста ра тељ Апо сто ло вић 
Де јан, из Пи ро та, Та ков ска 115, по ре ше њу Цен тра за 
со ци јал ни рад у Пи ро ту број 03-571/22 од 31. де цем-
бра 2010. го ди не, по зи ва сва ли ца ко ја не што зна ју о 
жи во ту или смр ти Па на јо то вић Ка та ри не, из с. Из вор, 
ро ђе не 23. мар та 1920. го ди не у с. За сков ци, оп шти на 
Пи рот, да се ја ве Основ ном су ду у Пи ро ту со ба број 
7, пред мет 1 Р2. број 16/10 ра ди да ва ња оба ве ште ња о 
то ме и то у ро ку од 15 да на од об ја вљи ва ња огла са у 
„Слу жбе ном гла сни ку РС”.

По ис те ку по ме ну тог ро ка Суд ће на ста ви ти по сту-
пак и до не ти од лу ку на осно ву рас по ло жи вих по да та ка 
и при ку пље них до ка за.

1 Р2. број 16/10 – Из Основ ног су да у Пи ро ту.
 10657

ОСНОВ НИ СУД У ПО ЖА РЕВ ЦУ

Основ ни суд у По жа рев цу, и то су ди ја Ми ли ца 
Пе рић, као су ди ја по је ди нац, у прав ној ства ри ту жи о-
ца Мир ка Об ра до ви ћа из Смо љин ца про тив ту же ни ка 
Дра га не Миљ ко вић и Сла ђа не Мак сић, са да не по зна тог 
бо ра ви шта, об ја вљу је да је ре ше њем П. број 353/10-16 
од 1. мар та 2011. го ди не, по ста вио од сут ним ту же ни-
ци ма, са да не по зна тог бо ра ви шта, адво ка та Дра га на 
Жив ко ви ћа из По жа рев ца за при вре ме ног за ступ ни ка у 
овој прав ној ства ри, ко ји ће за сту па ти ту же не у овом 
пред ме ту, све док се ту же не или њи хов пу но моћ ник не 
по ја ве пред Су дом.

16. П. број 353/10 – Из Основ ног су да у По жа рев цу.
 11107

Основ ни суд у По жа рев цу, и то су ди ја Ми ли ца 
Пе рић, као су ди ја по је ди нац, у прав ној ства ри ту жи-
ље Сне жа не Је нић из Аљу до ва про тив ту же не Са ди ке 
Кра чу но вић, са да не по зна тог бо ра ви шта, об ја вљу је да 
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је ре ше њем П. број 4774/10-16 од 1. мар та 2011. го ди-
не, по ста вио од сут ној ту же ној, са да не по зна тог бо ра ви-
шта, адво ка та Сла ви цу Ми тра ши но вић из По жа рев ца, 
за при вре ме ног за ступ ни ка у овој прав ној ства ри, ко ји 
ће за сту па ти ту же ну у овом пред ме ту, све док се ту же-
на или њен пу но моћ ник не по ја ве пред Су дом.

16. П. број 4774/10 – Из Основ ног су да у По жа рев цу.
 11093

ОСНОВ НИ СУД ПО ЖА РЕ ВАЦ 
СУД СКА ЈЕ ДИ НИ ЦА I.ВЕ ЛИ КО ГРА ДИ ШТЕ

Основ ни суд у По жа рев цу, Суд ска је ди ни ца у Ве-
ли ком Гра ди шту у пар ни ци П. 2927/10 ту жи о ца Ме сне 
за јед ни це, Ца ре вац ко ју за сту па пу но моћ ник Вла ди мир 
Илић адв. из Ве ли ког Гра ди шта, пре ма ту же ном Јо вић 
Ср ђа ну, из Ца рев ца, са да не по зна тог пре би ва ли шта, 
ра ди ду га по ста вио је при вре ме ног за ступ ни ка Не на да 
Сто ја но ви ћа адво ка та из Ве ли ког Гра ди шта, у сми слу 
чла на 79. став 2 тач ка 4. ЗПП-а, с об зи ром да је пре-
би ва ли ште ту же ног не по зна то. При вре ме ни за ступ ник 
за сту па ће ту же ног у по ступ ку све док се ту же ни или 
ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, од но сно док 
ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је по ста вио ста-
ра о ца.

I. 59 П. број 2927/2010 – Из Основ ног су да у По жа-
рев цу, Суд ска је ди ни ца I. у Ве ли ком Гра ди шту. 11028

ОСНОВ НИ СУД У ПО ЖА РЕВ ЦУ 
СУД СКА ЈЕ ДИ НИ ЦА У ЖА БА РИ МА

Пред Основ ним су дом у По жа рев цу, Суд ском је-
ди ни цом у Жа ба ри ма, у то ку је по сту пак из вр ше ња на 
пред лог из вр шног по ве ри о ца „Те ле ко ма Ср би ја а.д. Бе-
о град”, про тив из вр шног ду жни ка Љу би ше Рај ко ви ћа 
из Си ми ће ва, са да на не по зна тој адре си.

Ре ше њем II 70. Ив. број 13844/2010 од 31. де цем-
бра 2010. го ди не из вр шном ду жни ку Љу би ши Рај ко-
ви ћу из Си ми ће ва, са да на не по зна тој адре си, по ста-
вљен је при вре ме ни за ступ ник Пре драг Ра чић, адво кат 
из Жа ба ра, ко ји ће га за сту па ти, све док се из вр шни 
ду жник, ње гов за кон ски за ступ ник или пу но моћ-
ник не по ја ве пред Су дом, у по ступ ку II 70. Ив. број 
13844/2010.

II 70. Ив. број 13844/10 – Из Основ ног су да у По-
жа рев цу, Суд ска је ди ни ца у Жа ба ри ма. 11111

ОСНОВ НИ СУД ПО ЖА РЕ ВАЦ 
V СУД СКА ЈЕ ДИ НИ ЦА ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА ВИ

По зи ва се По по вић То до ра из На кла, оп шти на 
Пећ, ко ја је на вод но умр ла 20. фе бру а ра 2007. го ди не у 
Пе тров цу на Мла ви, а чи ја смрт ни је упи са на у ма тич-
ну књи гу умр лих, да се без од ла га ња ја ви Основ ном су-
ду По жа ре вац, Суд ска је ди ни ца у Пе тров цу на Мла ви.

Исто вре ме но се по зи ва сва ко ли це ко је ма шта зна 
о њој или ње ном жи во ту да то без од ла га ња ја ви су ду.

Уко ли ко се у ро ку од 20 да на од об ја вљи ва ња огла-
са у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, не ја ви по зва на То до ра 
По по вић из На кла, оп шти на Пећ, или не ко дру ги ко ји 
ма шта зна о њој су ду, суд ће до не ти од лу ку по пред ло-
гу за утвр ђи ва ње смр ти.

V 64 Р2. број 10/11 – Из Основ ног су да у По жа рев-
цу, V суд ска је ди ни ца у Пе тров цу на Мла ви. 11105

Основ ни суд у По жа рев цу, V Суд ска је ди ни ца Пе-
тро вац на Мла ви, као пар нич ни, по су ди ји Не вен ки 
Ђор ђе вић, у пред ме ту V 64 број П. 4973/10, по ту жби 
ту жи ље Ла зић Са ње из Пе тров ца на Мла ви, про тив ту-
же ни ка Ла зић Жар ка из Пе тров ца на Мла ви, ра ди уки-
да ња пра ва до жи вот ног ужи ва ња, ко ји не ма пу но моћ-
ни ка а на ла зи се у ино стран ству и до ста вља ње му се 
ни је мо гло из вр ши ти, по ста вља ту же ни ку Ла зић Жар ку 
из Пе тров ца на Мла ви, при вре ме ног за ступ ни ка за во-
ђе ње овог по ступ ка у лич но сти адво ка та Не ди нић Ду-
шка из Пе тров ца на Мла ви.

При вре ме ни за ступ ник има ће сва пра ва и оба ве зе 
за сту па ња ту же ни ка у овом по ступ ку све док се ту же-
ни, ње гов за кон ски за ступ ник или пу но моћ ник не по ја-
ве пред су дом или док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти 
суд да је ту же ном по ста вио ста ра о ца.

V 64 П. број 4973 – Из Основ ног су да у По жа рев-
цу, V Суд ска је ди ни ца у Пе тров цу на Мла ви. 11106

ОСНОВ НИ СУД ПРИ ЈЕ ПО ЉЕ  
СУД СКА ЈЕ ДИ НИ ЦА НО ВА ВА РОШ

Основ ни суд у При је по љу – Суд ска је ди ни ца у Но-
вој Ва ро ши, у пред ме ту из вр ше ња I 8. Ив. број 4952/10 
из вр шног по ве ри о ца Елек тро ср би ја д.о.о. Кра ље во, 

Огра нак Елек тро ди стри бу ци ја Ужи це, по гон Но ва Ва-
рош, про тив из вр шног ду жни ка Турк ма но вић Али је из 
Но ве Ва ро ши, не по зна те адре се, ра ди на пла те ду га, по-
ста вио је за при вре ме ног за ступ ни ка из вр шном ду жни-
ку Турк ма но вић Али ји, адво ка та Ми ро сла ва Мар ти но-
ви ћа из Но ве Ва ро ши, ко ји ће у име из вр шног ду жни ка 
пред у зи ма ти све из вр шне рад ње, до по ја ве из вр шног 
ду жни ка.

При вре ме ни за ступ ник из вр шном ду жни ку, по-
ста вљен је ре ше њем овог су да Су. бр. I-3-8/2011 од  
14. мар та 2011. го ди не.

I-8. Ив. број 4952/10 – Из Основ ног су да у При је-
по љу, Суд ска је ди ни ца Но ва Ва рош. 10915

ОСНОВ НИ СУД У СОМ БО РУ

Основ ни суд у Сом бо ру, по су ди ји Гор да ни Ни ко-
лић Вр ба шки, као су ди ји по је дин цу у прав ној ства ри 
ту жи о ца Про кић Ра де та из Сом бо ра, Ва љев ска 8а, ко га 
за сту па адв. За рић Дра ган из Сом бо ра, про тив ту же них 
Вуч ко вић Жељ ка са да на не по зна тој адре си пре би ва ли-
шта, од но сно бо ра ви шта, и „Кал лос” д.о.о. Ста пар ски 
пут б.б. ко га за сту па адв. Сте ван На ста сић из Сом бо ра, 
ра ди утвр ђе ња и пре да је по се да, из да је сле де ћи оглас

Ре ше њем Основ ног су да Сом бор под број ЗП. 
1585/10 од 7. фе бру а ра 2011. го ди не а на осно ву чл. 
79. и 80. све ЗПП-а, по ста вљен је адво кат Ђа пић Ду-
шан ка из Сом бо ра за при вре ме ног за ступ ни ка ту же ном 
Вуч ко вић Жељ ку на не по зна тој адре си пре би ва ли шта, 
од но сно бо ра ви шта а у пар нич ном по ступ ку код овог 
су да по ту жби ту жи те ља Про кић Ра де из Сом бо ра, Ва-
љев ска 8а, ра ди утвр ђе ња и пре да је.

Истим ре ше њем од ре ђе но је да ће при вре ме ни 
за ступ ник за сту па ти ту же ног Вуч ко вић Жељ ка у овом 
пар нич ном по ступ ку све док се ту же ни Вуч ко вић Жељ-
ко или ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред Су дом или 
док ор ган ста ра тељ ства ње му не по ста ви ста ра о ца.

Овај оглас ће се об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку 
РС” пу тем огла сне та бле Су да.

3.П. број 1585/10 – Из Основ ног су да у Сом бо ру.
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ПРИ ВРЕД НИ СУД У БЕ О ГРА ДУ

При вред ни суд у Бе о гра ду, у сте чај ном ве ћу са-
ста вље ном од су ди ја Љи ља на Па вло вић пред сед ни ка 
ве ћа, Бран ке Же ра јић и Ма је Жив ко вић, чла но ва ве ћа, 
у сте чај ном по ступ ку над сте чај ним ду жни ком Здрав-
стве ном уста но вом Апо те ка „Те на фарм” из Бе о гра да, 
Но во па зар ска 1, до не ла је 31. мар та 2011. го ди не

РЕ ШЕ ЊЕ

I. Од ре ђу је се за вр шно ро чи ште у по ступ ку сте ча-
ја над Здрав стве ном уста но вом Апо те ка „Те на Фарм” 
из Бе о гра ду, Но во па зар ска 1.

II. За вр шно ро чи ште ће се одр жа ти 28. апри ла у 
2011. го ди ни у При вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко-
ва 2, суд ни ца 210/ll са по чет ком у 9,30 ча со ва.

III. Ре ше ње об ја ви ти на огла сној та бли Су да и у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

IV. Овај оглас ис так нут је на огла сној та бли При-
вред ног су да у Бе о гра ду 4. апри ла 2011. го ди не.

Ст. број 172/10 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
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Решење овог суда 46-2536/2010 од 12. априла 
2011. године којим исправља решење 46-2536/2010 
од 1. марта 2011. године, а којим је извршена исправ-
ка решења од 27. јануара 2011. године и решења од 
21. децембра 2210. године којим је усвојен предлог 
предлагача–повериоца „Војвођанска банка” а.д. Нови 
Садм, Трг слободе број 7, за покретање поступка сте-
чаја над „Инжењеринг Лукачев Драган и ортак” о.д. из 
Бољевца, Чемеликово насеље број 105, матични број 
17339702, ПИБ број 102457219, и то у ставу VI и ставу 
VII изреке решења тако што:

– у ставу VI уместо: „Прво поверилачко рочиште 
на коме ће се расправљати о извештају о економско-фи-
нансијском положају стечајног дужника одређује се за 
12. април 2011. године у 10,00 часова, треба да стоји 
одређује се за 6. мај 2011. године у 9,00 часова које 
ће се одржати у Привредном суду у Београду, Улица 
Масарикова број 2, судница 230, спрат 2”.

– у ставу VII уместо: „Испитно рочиште заказује 
се за 12. април 2011. године у 11,00 часова” треба да 
стоји: одређује се за 6. јул 2011. године у 9,00 часова, 
а који ће се одржати у Привредном суду у Београду, 
Улица Масарикова број 2, судница 230, спрат 2, док у 
осталом делу решења текст остаје непромрњено.

46. Ст. број 2536/10 – Из Привредног суда у 
Београду. 10921

При вред ни суд у Бе о гра ду, сте чај ни су ди ја Ру жи-
ца Ба ња луч кић, од лу чу ју ћи о пред ло зи ма за по кре та ње 
сте чај ног по ступ ка АИК Бан ка а.д. Ниш, из Ни ша, Ни-
ко ле Па ши ћа број 42, и Ra if fe i sen bank, Но ви Бе о град, 
Бул. Зо ра на Ђин ђи ћа број 64а, над ду жни ком Пред у зе-
ће за про из вод њу, тр го ви ну и услу ге „Gol da” д.о.о.Но-
ви Бе о град, То шин бу нар 167а, ма тич ни број 17158040, 
ПИБ 101744831, број 45 Ст. 148/2011 до нео је 7. апри ла 
2011. го ди не 

РЕ  ШЕ ЊЕ

I. Отва ра се по сту пак сте ча ја над Пред у зе ћем 
за про из вод њу, тро го ви ну и услу ге „Gol da”, д.о.о. 
из Но вог Бе о гра да, То шин бу нар 167а, ма тич ни број 
17158040, ПИБ 101744831, по пред ло гу сте чај них по-
ве ри ла ца Ra if fe i sen bank, Но ви Бе о град, Бул. Зо ра на 
Ђин ђи ћа број 64а и АИК Бан ка, а.д. Ниш, Ни ко ле Па-
ши ћа број 42.

II. За сте чај ног управ ни ка име ну је се Жар ко Ву ја-
чић из Бе о гра да.

III. На ла же се сте чај ном ду жни ку да из вр ши при-
мо пре да ју ду жно сти са сте чај ним управ ни ку у вре ме и 
ме сту ко је сте чај ни управ ник од ре ди и то та ко што ће 
му пре да ти пе ча те пред у зе ћа, сву до ку мен та ци ју пре-
ду за ћа и пре да ти не по крет ну и по крет ну имо ви ну са 
по слов ним про сто ри ма пред у зе ћа на да ље чу ва ње и 
упра вља ње.

IV. Пр во по ве ри лач ко ор чи ште на ко ме ће се рас-
пра вља ти о из ве шта ју о еко ном ско фи нан сиј ком по-
ло жа ју сте чај ног ду жни ка од ре ђу је се за 12. мај 2011. 
го ди не у 11,00 ча со ва, суд ни ца 211, у При вре ном су ду у 
Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2.

V. Ис пит но ро чи ште од ре ђу је се за 30. ју ни 2011. 
го ди не у 11,00 ча со ва, суд ни ца 211, у При вре ном су ду у 
Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2.

VI. По зи ва ју се по ве ри о ци да у ро ку од 45 да на од 
да на об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу по ступ ка сте ча ја 
над сте чај ним ду жни ком у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, 
при ја ве При вред ном су ду у Бе о гра ду, сво ја обез бе ђе на 
и нео бе збе ђе на по тра жи ва ња, а ду жни ци сте чај ног ду-
жни ка се по зи ва ју да ис пу не сво је оба ве зе пре ма сте-
чај ном ду жни ку.

VII. По зи ва ју се по ве ри о ци да пре пр вог по ве ри-
лач ког ро чи шта фор ми ра ју Скуп шти ну по ве ри ла ца, 
а уко ли ко то не учи не са зи ва се сед ни ца Скуп шти не 
по ве ри ла ца ко ја ће се одр жа ти на пр вом по ве ри лач ком 
ро чи шту.

VI II. Оглас о отва ра њу по ступ ка сте ча ја об ја вљу-
је се на огла сној та бли су да и би ће на кнад но об ја вљен 
у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, и јед но ви со ко ти ра жном 
днев ном ли сту ко ји се ди стри бу и ра на те ри то ри ји Ре-
пу бли ке Ср би је.

IX. На ла же се Аген ци ји за при вред не ре ги стре да 
из вр ши упис за бе ле жбе о отва ра њу сте чај ног по ступ ка 
над сте чај ним ду жни ком.

45. Ст. бро 148/2011 – Из При вред ног су да у Бе о-
гра ду. 11133

У пред ме ту 22-Ст. број 4372/2010 у по ступ ку сте-
ча ја над сте чај ним ду жни ком „Ком грап град ња”, д.о.о. 
у сте ча ју, из Бе о гра да, Шу ма диј ски трг број 6а, за ка зу је 
се до пун ско ро чи ште за ис пи ти ва ње при ја вље них по-
тра жи ва ња за 10. ју ни 2011. го ди не са по чет ком у 10,00 
ча со ва у згра ди При вред ног су да у Бе о гра ду, Ма са ри-
ко ва број 2., суд ни ца 100/I спрат.

22. Ст. број 4372/2010 – Из При вред ног су да у Бе о-
гра ду. 11132

При вред ни суд у Бе о гра ду, сте чај ни су ди ја Ве сна 
То до ро вић, у по ступ ку спро во ђе ња сте ча ја над „Слат ка 
ма шта”, д.о.о. Јо ва на Бје ли ћа број 18. из Бе о гра да, да на 
19. март 2011. го ди не до нео је Ре ше ње

I. За кљу чу је се по сту пак сте ча ја над ду жни ком 
„Слат ка ма шта”, д.о.о. Јо ва на Бје ли ћа 18 из Бе о гра да.

II. На ла же се сте чај ном управ ни ку да уга си те ку-
ћи ра чун сте чај ног ду жни ка број 115-27706-75, ко ји се 
во ди код КБЦ бан ке а.д. Бе о град, а евен ту ал но рас по ло-
жи ва сред ства на ра чу ну пре не се на ра чун суд ског де-
по зи та број 840-298802-02.

III. На ла же се Аген ци ји за при вред не ре ги стре из 
Бе о гра да, Бран ко ва 25 да из вр ши бри са ње сте чај ног ду-
жни ка „Слат ка ма шта”, д.о.о. Јо ва на Бје ли ћа број 18. 
из Бе о гра да.

IV. На ла же се Ре пу блич ком за во ду за ста ти сти ку 
да бри ше из сво је еви ден ци је сте чај ног ду жни ка са ма-
тич ним бро јем 17449966.

V. На ла же се По ре ској упра ви да уга си по ре ски 
иден ти фи ка ци о ни број сте чај ног ду жни ка 102524936.
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VI. На ла же се сте чај ном управ ни ку да до ста ви 

тро шков ник до са да учи ње них тро шко ва ко ји ће се ис-
пла ти ти из сред ста ва упла ће ног пред уј ма за по кре та ње 
сте чај ног по ступ ка са де по зит ног ра чу на су да, те да уко-
ли ко по по кри ћу на ста лих тро шко ва пре о ста ну сред ста-
ва, та сред ст ва упла ти ти у бу џет Ре пу бли ке Ср би је.

VII. По пра во сна жно сти овог ре ше ња, и по из ве-
шта ју сте чај ног управ ни ка уз до ста ву уништених пе-
ча та сте чај ног ду жни ка, а у ве зи ста ва II овог ре ше ња, 
Суд ће до не ти по себ но ре ше ње о раз ре ше њу ду жно сти 
сте чај ног управ ни ка.

11. Ст. број 2395/2010 – Из При вред ног су да у Бе о-
гра ду. 11186

При вред ни суд у Бе о гра ду, огла ша ва ре ше њем 46. 
Ст. број 2457/2010 од 12. апри ла 2011. го ди не ко јим се 
ис пра вља Ре ше ње овог су да 46. Ст. број 2457/2010 од 3. 
мар та 2011. го ди не, а ко јим је из вр ше на ис прав ка ре ше-
ња од 27. ја ну а ра 2011. го ди не и ре ше ња од 21. де цем-
бра 2010. го ди не, ко јим је усво јен пред лог пред ла га ча-
по ве ри о ца „Ban ca In te sa” а.д. Но ви Бе о град, Ми лен ти ја 
По по ви ћа 7Б, за по кре та ње по ступ ка сте ча ја над „ARG 
Sуstem” из Бе о гра да, Кне за Ми хај ла 52, ма тич ни број 
7906218, ПИБ број 100056764, и то у ста ву VI и ста ву 
VII из ре ке ре ше ње та ко што: 

– у ста ву VI уме сто: „Пр во по ве ри лач ко ро чи ште 
на ко ме ће се рас пра вља ти о из ве шта ју о еко ном ско-фи-
нан сиј ском по ло жа ју сте чај ног ду жни ка од ре ђу је се за 
12. апри ла 2011. го ди не у 8,00 ча со ва, тре ба да сто ји 
од ре ђу је се за 17. мај 2011. го ди не у 9,00 ча со ва ко је 
ће одр жа ти у При вед ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 
број 2, суд ни ца 230, спрат 2.”,

– у став VII уме сто: „Ис пит но ро чи ште за ка зу је се 
за 12. април 2011. го ди не, у 9,00 ча со ва, тре ба да сто ји 
од ре ђу је се за 17. мај 2011. го ди не у 10,00 ча со ва, а ко је 
ће се одр жа ти у При вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри-
ко ва 2, суд ни ца 230 спрат 2.”,

док у оста лом де лу текст ре ше ња оста је не про ме-
ње но.

46. Ст. број 2457/10 – Из При вред ног су да у Бе о-
гра ду. П 9445

Привредни суд у Београду, решењем 11. Ст. број 
3818/10 од 9. марта 2011. године је закључио стечајни 
поступак над стечајниом дужником Предузеће за про-
изводњу, промет и услуге „Eхimpo limited” Друштво 
са ограниченом одговорношћу из Београда, у стечају, 
Видска 18а, матични број: 17107500, ПИБ: 101224096.

11. Ст. број 3818/10 – Из Привредног суда у 
Београду. 12036

I При вред ни суд у Бе о гра ду, (7 Ст. број 2753/10) 
за ка зао је по ве ри лач ко ро чи ште на ко ме ће се рас пра-
вља ти о из ве шта ју о еко ном ско-фи нан сиј ском по ло жа ју 
сте чај ног ду жни ка При вред ног дру штва за по сре до ва-
ње у про ме ту не крет ни на, гра ђе ви нар ство и тр го ви ну 
De lta le gal d.o.o. Бе о град – у сте ча ју, Бе о град, Во до вод-
ска 172, за 12. мај 2011. го ди не у 11,00 ча со ва, ко је ће 
се одр жа ти у При вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 
број 2, суд ни ца 100, спрат I.

II На по ве ри лач ко ро чи ште из став I по зи ва ју се 
по ве ри о ци, под прет њом прав них по сле ди ца про пу-
шта ња ро чи шта.

7. Ст. број 2753/10 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
 11194

ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ 

Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Срећко 
Тимотић у поступку стечаја над Предузећем за промет 
и услуге  „Браво С & С“  Лозница, Кнеза Милоша 15, 
донео је дана 8. априла 2011. године

РЕШЕЊЕ

1. Отвара се поступак стечаја над стечајним дуж-
ником  Предузећем за промет и услуге  „Браво С & С“  
Лозница, Кнеза Милоша 15, Матични број 20180145, 
ПИБ 104510030, због презадужености предузећа.

2. За стечајног управника именује се Душица 
Ковачевић из Ваљева, Филипа Кљајића 21.

3. Позивају се повериоци да у року од 40 дана 
од дана објављивања огласа о отварању стечајног 
поступка у „Службеном гласнику РС„ пријаве своја 
обезбеђена и необезбеђена потраживања.

4. Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајној маси.

5. Рочиште за испитивање потраживања одређује 
се за 14.јул 2011.год. са почетком у 10,00 часова у суд-
ници бр.2 овог суда.

6. Прво поверилачко рочиште и Скупштина пове-
рилаца одређује се за 17.мај 2011. год. са почетком у 
11,30 часова у судници бр.2 овог суда.

Оглас о покретању стечајног поступка има се ис-
таћи на огласној табли Суда и објавити у „Службеном 
гласнику РС“ и дневном листу.

Ово решење је објављено на огласној табли суда 
дана 8.априла 2011.год.

Ст.број 33/11– Из Привредног суда у Ваљеву 
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1. Отвара се поступак стечаја над стечајним дуж-
ником Привредно друштво за производњу, промет, ус-
луге и шпедицију „ЈСС –СТРОНГ“ ДОО Чокешина, 
Лозница матични број 20243813 ПИБ 104803680због 
трајније неспособности за плаћање. 

2. За стечајног управника методом случајног ода-
бира са листе активних стечајних управника именује се 
Радован Петковић ул. Луке Стевића 33 , Лозница.

3. Позивају се повериоци да у року од 60 дана 
од дана објављивања огласа о отварању стечајног 
поступка у „Службеном гласнику РС” пријаве своја 
обезбеђена и необезбеђења потраживања. Пријаве се 
могу поднети по истеку напред наведеног рока али 
најкасније у року од 120 дана од дана објављивања 
огласа у „Сл. гласнику РС”, а све пријаве поднете по 
истеку рока од 120 дана биће одбачене као неблагов-
ремене.

4. Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајној маси.

5. Рочиште за испитивање потраживања одржаће 
се за 08.08.2011.године са почетком у 12 30 часова у 
Привредном суду у Ваљеву, судници бр.20 . 

6. Прво поверилачко рочиште ће се одржати 
18.05.2011.г. са почетком у 12 00 часова у Привредном 
усуд у Ваљеву у судници бр.20, и истовремено се сази-
ва седница скупштине поверилаца.

7. Оглас о отварању стечајног поступка објављен 
је на огласној табли суда дана 11.04.2011.године. 

Оглас о отварању стечајног поступка објавити у 
„Сл. гласнику РС” и дневном листу „Данас“.

Ст. број 76/11 – Из Привредног суда у Ваљеву.
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Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Десанка 
Петровић у поступку стечаја над „ECO-KOKO” ДОО 
из Ваљева дана 12.04.2011.године, донео је

РЕШЕЊЕ

Предлог „Марфин банке” АД Београд за покре-
тање стечајног поступка, над „ECO-KOKO” ДОО из 
Ваљева усваја се.

I. Отвара се поступак стечаја над стечајним дуж-
ником „ECO-KOKO‘‘ ДОО из Ваљева, ул. Владике 
Николаја бр. 46, матични број 17552171, ПИБ 103304769.

II. Стечајни поступак се отвара због трајне неспо-
собности плаћања, јер стечајни дужник није могао да 
одговори својим новчаним обавезама у року од 45 дана 
од дана доспелости обавеза. 

III. За стечајног управника, именује се Јасмина 
Маријановић из Ваљева, ул. Крфска бр.4, стечајни уп-
равник са листе активних стечајних управника.

IV. Позивају се повериоци да у року од 60 дана 
о дана објављивања огласа о отварању стечајног 
поступка у „Службеном гласнику РС” пријаве своја 
обезбеђена и необезбеђена потраживања. 

Пријаве потраживања које буду поднете по истеку 
рока од 120 дана од објављивања огласа у „Сл. гласни-
ку РС” биће одбачене као неблаговремене.

V. Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајној маси.

VI. Испитно рочиште ће се одржати дана 
25.07.2011. године са почетком у 12,00 часова у 
Привредном суду у Ваљеву судница бр.17.

VII. Прво поверилачко рочиште ће се одржати 
дана 16.05.2011. године са почетком у 12,00 часова у 
Привредном суду у Ваљеву судница бр.17.

VIII. Скупштина поверилаца ће се одржати 
дана 16.05.2011.године са почетком у 13,00 часова у 
Привредном суду у Ваљеву судница бр.17

IX. Овај оглас истакнут је на огласној табли суда 
дана 13.04.2011. године. 

Ст.број 34/11 – Из Привредни суд у Ваљеву
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Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Десанка 
Петровић у поступку стечаја над „МЕГА-ТЕКС” ДОО 
из Лознице дана 12.4.2011.године, донео је

РЕШЕЊЕ

Предлог „Еуробанк ЕФГ‘‘АД Београд за покре-
тање стечајног поступка, над „МЕГА-ТЕКС‘‘ ДОО из 
лознице усваја се.

I. Отвара се поступак стечаја над стечајним дужником 
„МЕГА-ТЕКС‘ ‘ДОО из Лознице, ул. Марка Радуловића 
бр. 10, матични број 17260294, ПИБ 101197910.

II. Стечајни поступак се отвара због трајне неспо-
собности плаћања, јер стечајни дужник није могао да 
одговори својим новчаним обавезама у року од 45 дана 
од дана доспелости обавеза. 

III. За стечајног управника, методом случајног 
одабира именује се Милован Вуковић из Владимираца, 
село Риђаке.

IV. Позивају се повериоци да у року од 60 дана 
о дана објављивања огласа о отварању стечајног 
поступка у „Службеном гласнику РС” пријаве своја 
обезбеђена и необезбеђена потраживања. 

Пријаве потраживања које буду поднете по истеку 
рока од 120 дана од објављивања огласа у Сл. Гласнику 
РС биће одбачене као неблаговремене.

V. Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајној маси.

VI. Испитно рочиште ће се одржати дана 
25.07.2011.год. са почетком у 1,00 часова у Привредном 
суду у Ваљеву судница бр.17.

VII. Прво поверилачко рочиште ће се одржати 
дана 16.05.2011.годинне. са почетком у 11,00 часова у 
Привредном суду у Ваљеву судница бр.17.

VIII. Скупштина поверилаца ће се одржати 
дана 16.05.2011.године. са почетком у 12:00 часова у 
Привредном суду у Ваљеву судница бр.17

IX. Овај оглас истакнут је на огласној табли суда 
дана 13.4.2011.године. 

Ст. број 59/11 – Из Привредног и суда у Ваљеву.
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1. Отвара се поступак стечаја над стечајним дуж-
ником „КРАЈЧИНОВИЋ“ ДОО Глоговац, Милутина 
Мијаиловића 23. матични број 06355722 ПИБ 
103255810 због трајније неспособности за плаћање. 

2. За стечајног управника методом случајног ода-
бира са листе активних стечајних управника именује се 
Марковић Драгица из Завлаке .

3. Позивају се повериоци да у року од 60 дана 
од дана објављивања огласа о отварању стечајног 
поступка у „Службеном гласнику РС” пријаве своја 
обезбеђена и необезбеђења потраживања. Пријаве се 
могу поднети по истеку напред наведеног рока али 
најкасније у року од 120 дана од дана објављивања 
огласа у „Сл. гласнику РС”, а све пријаве поднете по 
истеку рока од 120 дана биће одбачене као неблагов-
ремене.

4. Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајној маси.

5. Рочиште за испитивање потраживања одржаће 
се за 08.08.2011.године са почетком у 12,00 часова у 
Привредном суду у Ваљеву, судници бр.20 . 

6. Прво поверилачко рочиште ће се одржати 
18.05.2011.г. са почетком у 11,30 часова у Привредном 
усуд у Ваљеву у судници бр.20, и истовремено се сази-
ва седница скупштине поверилаца.

7. Оглас о отварању стечајног поступка објављен 
је на огласној табли суда дана 11.04.2011.године. 

Оглас о отварању стечајног поступка објавити у 
„Сл. гласнику РС” и дневном листу „Данас“.

Ст.број 37/2011 – Из Привредног суда у Ваљеву
 11686

ПРИ ВРЕД НИ СУД У ЗА ЈЕ ЧА РУ

При вред ни суд у За је ча ру и то су ди ја Ми ле на Сте-
ва но вић, као сте чај ни су ди ја у по ступ ку сте ча ја над 
сте чај ним ду жни ком ОД „Рај ко вић Оли ве ра и дру ги” 
из Со ко ба ње у сте ча ју, на ро чи шту одр жа ном 31. мартa 
2011. го ди не до нео је

РЕ  ШЕ ЊЕ

За кљу чу је се по сту пак сте ча ја над сте чај ним ду-
жни ком ОД „Ра дој ко вић Оли ве ра и дру ги” Со ко ба ња, 
Бра ни сла ва Ну ши ћа 3, МБ 17226908, ПИБ 100881051.

По ве ри о ци мо гу из ја ви ти жал бу у ро ку од осам 
да на од да на об ја ве огла са.

Ст. број 135/10 – Из При вред ног су да у За је ча ру.
 10928
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При вред ни суд у За је ча ру и то су ди ја Ми ле на Сте-

ва но вић, као сте чај ни су ди ја у по ступ ку сте ча ја над сте-
чај ним ду жни ком ДОО „Шу ме про мет” из Мај дан пе ка, 
на ро чи шту одр жа ном 31. мар та 2011. го ди не до нео је

РЕ  ШЕ ЊЕ

За кљу чу је се по сту пак сте ча ја над сте чај ним ду-
жни ком ДОО „Шу ме про мет” из Мај дан пе ка, Про ле тер-
ска 133, МБ 17509299, ПИБ 102932541.

По ве ри о ци мо гу из ја ви ти жал бу у ро ку од осам 
да на од об ја ве огла са.

Ст. број 430/10 – Из При вред ног су да у За је ча ру.
 10707

При вред ни суд у За је ча ру до нео је ре ше ње о отва-
ра њу сте чај ног по ступ ка над сте чај ним ду жни ком ОД 
„Фи ли по вић и оста ли – Ви лас” За је чар. 31. мар та 2011. 
го ди не.

Сте чај ни по сту пак је отво рен због трај ни је не спо-
соб но сти пла ћа ња.

За сте чај ног управ ни ка од ре ђу је се Иви ца Стој ко-
вић ли цен ци ра ни сте чај ни управ ник – пред у зет ник из 
Бо ра.

По зи ва ју се по ве ри о ци да при ја ве сво ја обез бе ђе-
на и нео бе збе ђе на по тра жи ва ња у ро ку од 90 да на од 
об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу сте чај ног по ступ ка у 
„Слу жбе ном гла сни ку РС” пре ма сте чај ном ду жни ку, 
пи са ном при ја вом са до ка зи ма о осно ва но сти по тра жи-
ва ња у два при мер ка са упо зо ре њем да уко ли ко по ве ри-
о ци под не су при ја ве по сле про те ка ро ка од 90 да на до 
120 да на од об ја вљи ва ња огла са у „Слу жбе ном гла сни-
ку РС”, исте ће би ти ис пи та не на до пун ском ис пит ном 
ро чи шту, а при ја ве по тра жи ва ња под не се не по ис те ку 
ро ка од 120 да на од об ја вљи ва ња огла са у „Слу жбе ном 
гла сни ку РС”, би ће од ба че не као не бла го вре ме не.

По зи ва ју се ду жни ци да ис пу не сво је оба ве зе пре-
ма сте чај ној ма си сте чај ног ду жни ка.

Пр во по ве ри лач ко ро чи ште и скуп шти на по ве ри-
о ца се за ка зу је за 4. мај 2011. у 12,00 ча со ва у згра ди 
При вред ног су да у За је ча ру у суд ни ци број 6.

Ис пит но ро чи ште се за ка зу је за 26. ав густ 2011. 
го ди не са по чет ком у 12,00 ча со ва у згра ди При вред ног 
су да у За је ча ру у суд ни ци број 6.

Оглас је об ја вљен на огла сној та бли При вред ног 
су да у За је ча ру, 31. мар та 2011. го ди не.

1. Ст. број 391/2010 – Из При вред ног су да у За је ча ру. 
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При вред ни суд у За је ча ру и то су ди ја Ми ле на Сте-
ва но вић, као сте чај ни су ди ја у по ступ ку сте ча ја над 
сте чај ним ду жни ком ДОО „So li dus li ne” из За је ча ра у 
сте ча ју, на ро чи шту одр жа ном да на 31. мар та 2011. го-
ди не до нео је

РЕ  ШЕ ЊЕ

За кљу чу је се по сту пак сте ча ја над сте чај ним ду-
жни ком ДОО „So li dus li ne” из За је ча ра, На род ног 
фрон та 2, мб 20136839, пиб 104309431.

По ве ри о ци мо гу из ја ви ти жал бу у ро ку од осам 
да на од да на об ја ве огла са.

Ст. број 456/10 – Из При вред ног су да у За је ча ру.
 10706

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ

I. Привредни суд у Краљеву, решењем Посл. 
Бр. VI. Ст.91/2010 од 11.априла 2011. године отво-
рио је поступак стечаја над стечајним дужником „НП 
Петрол“ ОД Крушевац, Јасички пут бб.

II. За стечајног судију именује се Соња Ђорђевић 
судија овог Суда.

III. За стечајног управника именује се Бранко 
Мијанац из Београда, контакт телефон: 063/215-359.

IV. Позивају се повериоци да у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа о отварању стечајног 
поступка у „Сл. гласнику РС“ пријаве суду своја обез-
беђена и необезбеђена потраживања према стечајном 
дужнику, писаном пријавом са доказима о основаности 
потраживања, у 2 примерка.

V. Позивају се дужници стечајног дужника да од-
мах испуне своје обавезе према стечајној маси.

VI. Прво поверилачко рочиште се заказује за 
7.јун 2011. године са почетком у 11,30 часова у згради 
Привредног суда у Краљеву, судница бр. 1.

VII. Испитно рочиште се заказује за 22.јун 2011. 
године са почетком у 11,30 часова у згради Привредног 
суда у Краљеву, судница бр. 1.

VIII. Решење објављено на огласној табли суда 
дана 11.април 2011. године.

Против овог решења може се изјавити жал-
ба у року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
„Службеном гласнику РС“, Привредном Апелационом 
суду у Београду, а преко овог Суда.

6. Ст.91/2010 –Из Привредног суда у Београду
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1. Привредни суд у Краљеву обавештава поверио-
це да је решењем Ст. 38/2011. од 18.04.2011. године за-
казао рочиште за одлучивање по предлогу за покретање 
поступка стечаја реорганизацијом у складу са унапред 
припремљеним планом реорганизације над Предузеће 
за производњу гумарских и хемијских произовда 
„TRAYAL KORPORACIJA” а.д. из Крушевца, Милоша 
Обилића б.б., мат. бр. 07144083 ПИБ 100315020 за 
30. мај 2011. године у 12,00 сати у Привредом суду у 
Краљеву судница број 5.

2. Повериоци су позвани на рочиште истицањем 
овог огласа на Огласној табли суда и објављивање 
истог у „Службеном гласнику РС”, дневном листу 
„Политика” дневном листу „ Вечерње Новости” и 
дневном листу „Блиц”.

3. Са унапред припремљеним планом реоргани-
зације предузећа „TRAYAL KORPORACIJA” а.д. из 
Крушевца ул. Милоша Обилића б.б., мат. бр. 07144083 
ПИБ 100315020 повериоци се могу упознати разгле-
дањем истог у писарници овог суда соба број 9 од 8,00 
до 14,00 часова или на сајту Агенције за привредне ре-
гистре.

4. Уколико повериоци имају примедбе на предлог 
унапред припремљеног плана реорганизације којима 
оспоравају садржину унапред припремљеног плана ре-
организације а нарочито основ и висину планом обух-
ваћених потраживања, повериоци су дужни да доставе 
исте примедбе стечајном дужнику и суду у року од 15 
дана од дана објављивања огласа у напред наведеним 
гласилима. Предлагач плана је у обавези да одговор на 
примедбе поверилаца достави суду у року од 8 дана од 
дана пријема примедбе.

5. Право гласа имају сви повериоци сразмер-
но висини њихових потраживања. У случају када је 
потраживање оспорено стечајни судија може изврши-
ти процену висине потраживања у сврху гласања. Ако 
се гласање обавља писменим путем, без присуства на 
рочишту, правна лица морају да поднесу суду гласа-
чке листиће који су потписани од стране статутарног 
заступника и оверени печатом правног лица а физич-
ка лица и субјекти који немају својство правног лица 
достављају потписани гласачки листић пуним именом 
и презименом и матичним бројем грађана. Уколико 
има иностраних поверилаца гласачки листић мора да 
садржи регистарски број правног лица, односно број 
пасоша физичког лица. Гласачки листићи подносе се 
најкасније до почетка рочишта најкасније пре почет-
ка рочишта. Пре почетка гласања на рочишту суд ће 
обавестити све присутне о резултатима гласања пу-
тем гласачких листића. Према поднетом унапред при-
премљеном плану реорганизације повериоци ће гласа-
ти у оквиру класа поверилаца и унапред припремљени 
план реорганизације се сматра усвојеним ако га при-
хвате све класе, с тим што се унапред припремљени 
план реорганизације сматра усвојеним у оквиру једне 
класе поверилаца ако су за унапред припремљени план 
реорганизације гласали повериоци који имају обичну 
већину потраживања у односу на укупна потраживања 
поверилаца у тој класи.

6. Именује се привремени стечајни управник ради 
оцене тачности података из унапред припремљеног 
плана реорганизације и то Петар Вуловић из Краљева.

7. Забрањује се располагање имовином „TRAYAL 
KORPORACIJA” а.д. из Крушевца, Милоша Обилића 
б.б., мат.бр. 07144083 ПИБ 100315020, без претходне 
сагласности привременог стечајног управника.

8. Забрањују се сва извршења на имовини, уде-
лима и акцијама код других правних лица, потражи-
вањима према другим правним и физичким лицима и 
новчаним средствима „TRAYAL KORPORACIJA” а.д. 
из Крушевца, Милоша Обилића б.б., мат. бр. 07144083 
ПИБ 100315020.

9. Подносилац унапред припремљеног плана реор-
ганизације дужан је да без одлагања обавести суд о сва-
кој промени која настане након дана подношења унапред 
припремљеног плана реорганизације суду, а која може 
утицати на изгласавање или спровођење плана.

10. Против овог решења није дозвољена жалба.
1. Ст. број 38/2011 – Из Привредног суда у 

Краљеву.  12064 

ПРИ ВРЕД НИ СУД У ЛЕ СКОВ ЦУ

I. Отва ра се по сту пак сте ча ја над сте чај ним ду-
жни ком Ак ци о нар ско дру штво „То ма Ко стић” Ле-
ско вац, Тек стил на 97, ма тич ни број 7277954 ПИБ 
100332241.

II. Утвр ђу је се по сто ја ње сте чај ног раз ло га трај не 
не спо соб но сти пла ћа ња.

III. За сте чај ног управ ни ка име ну је се Де нић Ми ле 
из Ле сков ца.

IV. По зи ва ју се по ве ри о ци да у ро ку од 120 да на, 
од да на об ја вљи ва ња Огла са о отва ра њу сте чај ног по-
ступ ка у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, 
при ја ве овом су ду сво ја обез бе ђе на и нео бе збе ђе на по-
тра жи ва ња пре ма сте чај ном ду жни ку пи сме ном при ја-
вом, под не том у два при мер ка са при ло же ним до ка зи ма 
о осно ва но сти по тра жи ва ња.

V. По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка да од-
мах ис пу не сво је оба ве зе пре ма сте чај ној ма си.

VI. Ис пит но ро чи ште за ка зу је се за 8. сеп тем бар 
2011. го ди не у 12,00 ча со ва, у згра ди При вред ног су да 
у Ле сков цу, Бу ле вар осло бо ђе ња 2, суд ни ца 3.

VII. Пр во по ве ри лач ко ро чи ште за ка зу је се за 5. 
мај 2011. го ди не, у 11,00 ча со ва, у згра ди При вред ног 
су да у Ле сков цу, у Булеварu осло бо ђе ња 2, у суд ни ци 
број 3.

VI II. Сте чај ни по сту пак отво рен је 23. мар та 2011. 
го ди не а 25. мар та 2011. го ди не, Ре ше ње је об ја вље но 
на огла сној та бли овог су да.

IX. На ла же се Аген ци ји за при вред не ре ги стре да 
упи ше у ре ги стар отва ра ње сте чај ног по ступ ка над сте-
чај ним ду жни ком ак ци о нар ско дру штво „То ма Ко стић” 
Ле ско вац, Тек стил на 97, ма тич ни број 7277954 ПИБ 
100332241.

X. На ла же се за ступ ни ку ду жни ка да из вр ши при-
мо пре да ју ду жно сти са сте чај ним управ ни ком у вре ме 
и ме сту ко је сте чај ни управ ник од ре ди и то та ко што ће 
му пре да ти пе ча те пред у зе ћа, сву до ку мен та ци ју пред-
у зе ћа и пре да ти сву не по крет ну и по крет ну имо ви ну 
пред у зе ћа и по слов ни про стор пред у зе ћа на да ље чу-
ва ње и упра вља ње.

Овај оглас ис так нут је на огла сној та бли су да  
25. мар та 2011. го ди не.

3. Ст. број 63/2010 – Из При вред ног су да у Ле сков цу.
 11003

ПРИ ВРЕД НИ СУД У НИ ШУ

При вред ни суд у Ни шу, сте чај ни су ди ја Љи ља-
на Пе јић, у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним ду жни ком 
„Ин вест про јект” д.о.о. у сте ча ју из Ни ша, ко га за сту па 
сте чај ни управ ник Љу бо мир Ко стић, до нео је 4. апри ла 
2011. го ди не

РЕ ШЕ ЊЕ

Од ре ђу је се одр жа ва ње до пун ског ис пит ног ро чи-
шта ра ди ис пи ти ва ња при ја ва по тра жи ва ња по ве ри о ца 
Ко мер ци јал на бан ка а.д. Бе о град.

Ро чи ште ће се одр жа ти, 5. ма ја 2011. го ди не у 
12,00 ча со ва у згра ди При вред ног су да у Ни шу, Све то-
сав ска 7а, суд ни ца број 2.

Ре ше ње об ја ви ти на огла сној та бли Су да и у „Слу-
жбе ном гла сни ку РС”.

1. Ст. број 122/10 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 10932

При вред ни суд у Ни шу, и то сте чај ни су ди ја Мо-
мир Та сић, од лу чу ју ћи о пред ло гу пред ла га ча Аген ци ја 
за при ва ти за ци ју РС, Бе о град, Те ра зи је 23 од 29. мар-
та 2011. го ди не за по кре та ње сте чај ног по ступ ка пре ма 
ду жни ку Де о ни чар ско дру штво у ме шо ви тој сво ји са 
п.о. „Ауто тран спрот” Ниш ТПЦ Кал ча, Пот кро вље л-б, 
до нео је 4. апри ла 2011. го ди не

РЕ ШЕ ЊЕ

Отва ра се по сту пак сте ча ја над ДД у ме шо ви-
тој сво ји ни са п.о. „Ауто тран спорт” Ниш, ТПЦ Кал-
ча, Пот кро вље л-б, ма тич ни број 09032509, ПИБ 
100665679, а из раз ло га трај ни је не спо соб но сти пла ћа-
ња и пре за ду же но сти.

За сте чај ног управ ни ка име ну је се Аген ци ја за 
при ва ти за ци ју Ре пу бли ке Ср би је – Цен тар за сте чај Бе-
о град.

По зи ва ју се по ве ри о ци да у ро ку од 45 да на, а нај-
ка сни је у ро ку од 120 да на под прет њом пре клу зи ја 
од об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу сте чај ног по ступ ка  
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у „Слу жбе ном гла сни ку РС” при ја ве При вред ном су ду 
у Ни шу, сво ја обез бе ђе на и нео бе збе ђе на по тра жи ва ња 
пре ма сте чај ном ду жни ку, пи са ном при ја вом са до ка зи-
ма о осно ва но сти по тра жи ва ња, у два при мер ка.

По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка да од мах 
ис пу не сво је оба ве зе пре ма сте чај ној ма си.

Пр во по ве ри лач ко ро чи ште за ка зу је се за 17. мај 
2011. го ди не са по чет ком у 11,00 ча со ва, ко је ће се одр-
жа ти у згра ди При вред ног су да у Ни шу, Све то сав ска 
7а, суд ни ца 3.

Ис пит но ро чи ште за ка зу је се за 29. јул 2011. го-
ди не, са по чет ком у 11,00 ча со ва, ко је ће се одр жа ти у 
згра ди При вред ног су да у Ни шу, Све то сав ска 7а, суд-
ни ца број 3.

Сте чај ни по сту пак је отво рен 4. апри ла 2011. го-
ди не и то да на је ре ше ње об ја вље но на огла сној та бли 
Су да.

3. Ст. број 408/11 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 10933

ПРИ ВРЕД НИ СУД У НО ВОМ СА ДУ

При вред ни суд у Но вом Са ду, по сту па ју ћи по сте-
чај ном су ди ји Сло бо дан ки Ком шић, у по ступ ку сте ча ја 
над ду жни ком „Гра дал ин же ње ринг” Но ви Сад, Ки-
сач ка 28, МБ8600449, ПИБ 101702473, по оба ве ште њу 
НБС од 13. апри ла 2010. го ди не и пред ло гу ду жни ка 
„Гра дал ин же ње ринг” Но ви Сад, Ки сач ка 28 од 22. ју на 
2010. го ди не до нео је

РЕ  ШЕ ЊЕ

За ка зу је се за вр шно ро чи ште у по ступ ку сте ча ја 
над сте чај ним ду жни ком „Гра дал ин же ње ринг” Но ви 
Сад за 11. мај 2011. го ди не са по чет ком у 9,30 ча со ва и 
одр жа ће се у рас прав ној са ли При вред ног су да у Но вом 
Са ду, суд ни ца број 7/при зе мље, Су тје ска 3.

2. Ст. број 149/2010 – Из При вред ног су да у Но вом 
Са ду. 10708

При вред ни суд у Но вом Са ду, по су ди ји Вла ди сла-
ву Кур те ку, у по ступ ку сте ча ја над ду жни ком СЗ „Ми-
ле ни јум” Но ви Сад, у сте ча ју, улица Рад нич ка број 7, 
МБ 8688010, по зах те ву по ве ри о ца Сто ја новћ Сла ви-
це из Но вог Са да, улица Бо шка Бу хе број 4, 4. апри ла 
2011. го ди не, до но си

РЕ ШЕ ЊЕ

Усва ја се за вр шни из ве штај и за вр шни ра чун сте-
чај ног ду жни ка пре ма пред ло гу сте чај ног управ ни ка од 
18. мар та 2011. го ди не.

Ко нач на на гра да сте чај ног управ ни ка утвр ђу је 
се у из но су од 104.337,07 ди на ра, а на кна да тро шко ва 
сте чај ног управ ни ка утвр ђу је се у ко нач ном из но су од 
90.000,00 ди н ара.

Ис пла та на гра де и на кан де тро шко ва сте чај ног 
управ ни ка до ви си не рас по ло жи вих сред ста ва из вр ши-
ће се сте чај ном управ ни ку на кон што бу ду ис пла ће ни 
пре о ста ли тро шко ви, ве за ни за за кљу че ње сте ча ја.

Сте чај ни по сту пак над сте чај ним ду жни ком СЗ 
„Ми ле ни јум” Но ви Сад, у сте ча ју, улица Рад нич ка 7, 
МБ 8688010 – се за кљу чу је.

Овла шћу је се сте чај ни управ ник Бран ка Па влић да 
за сту па сте чај ну ма су СЗ „Ми ле ни јум” Но ви Сад, у по-
ступ ку ко ји се во ди пред При вред ним су дом у Но вом 
Са ду, број П-4610/2010 и бр. П-134/2011.

1. Ст. б рој 1051/2010 – Из При вред ног су да у Но-
вом Са ду. 10918

ПРИ ВРЕД НИ СУД У ПАН ЧЕ ВУ

При вред ни суд у Пан че ву, оба ве шта ва све по ве ри-
о це сте чај ног ду жни ка Зе мљо рад нич ка за дру га „Све-
то зар Мар ко вић” из До ло ва, Кра ља Пе тра I број 1, ма-
тич ни број 08243077, ПИБ 100593092, да је ре ше њем 
сте чај ног су ди је Ст. број 14/2011 од 6. апри ла 2011. го-
ди не, отво рен сте чај ни по сту пак над сте чај ним ду жни-
ком, с об зи ром да је сте чај ни ду жник трај ни је не спо со-
бан за пла ћа ње јер је пот пу но об у ста вио сва пла ћа ња у 
не пре кид ном тра ја њу од три го ди не и не мо же да од го-
во ри сво јим нов ча ним оба ве за ма у ро ку од 45 да на од 
њи хо ве до спе ло сти.

За сте чај ног управ ни ка име но ван је Пет ко вић Ми-
хај ло из Ко ви на, ли цен ци ра ни сте чај ни управ ник, број 
ли цен це 155-0088.

По зи ва ју се по ве ри о ци сте чај ног ду жни ка да у ро-
ку од 60 да на од об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу сте-
чај ног по ступ ка у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, при ја ве 
сво ја обез бе ђе на и нео бе зе ђе на по тра жи ва ња.

По зи ва ју се ду жни ци сте чај ни ци сте чај ног ду жни-
ка да ис пу не сво је оба ве зе пре ма сте чај ној ма си.

Ро чи ште за ис пи ти ва ње по тра жи ва ња одр жа ће се 
2. сеп тем бра 2011. го ди не у 12,00 ча со ва, у са ли број 
113, пр ви спрат При вред ног су да у Пан че ву.

Пр во по ве ри лач ко ро чи ште одр жа ће се 13. ма ја 
2011. го ди не у 11,00 ча со ва, у са ли број 113, пр ви спрат 
При вред ног су да у Пан че ву.

Уко ли ко се пр ва скуп шти на по ве ри ла ца не одр жи 
до пр вог по ве ри лач ког ро чи шта, иста се са зи ва за 13. 
мај 2011. го ди не у 11,00 ча со ва ка да се одр жа ва пр во 
по ве ри лач ко ро чи ште, на ко јој сед ни ци ће се вр ши ти 
из бор пред сед ни ка скуп шти не и чла но ва од бо ра по ве-
ри ла ца. На сед ни ци скуп шти не се по зи ва ју сви сте чај-
ни по ве ри о ци и раз луч ни по ве ри о ци до ви си не по тра-
жи ва ња за ко ју у чи не ве ро ват ним да ће се по ја ви ти као 
сте чај ни по ве ри о ци.

Оглас о отва ра њу сте чај ног по ступ ка над сте чај-
ним ду жни ком, об ја вљен је на огла сној та бли При вред-
ног су да у Пан че ву, 6. апри ла 2011. го ди не.

Ст. број 14/2011 – Из При вред ног су да у Пан че ву.
 10930

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Привредни суд у Сремској Митровици, посту-
пајући по судији у предмету „АГРОСРЕМ” АД у сте-
чају из Сремске Митровице, донео је 11.априла 2011. 
године под посл. број Ст 481/2010 

РЕШЕЊЕ

Одређује се допунско испитно рочиште у поступку 
стечаја над стечајним дужником „АГРОСРЕМ” АД 
у стечају из Сремске Митровице, и то за 17. мај 2011. 
године са почетком у 10 часова, у Привредном суду у 
Сремској Митровици, судница 16/II.

4. Ст. број 481/2010 – Из Привредног суда у 
Сремској Митровици. 11460

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ

Привредни суд у Суботици, решењем број Ст. 
229/2010 од 8. априла 2011. године утврдио да је 
имовине стечајног дужника „Оринг” доо Суботица, 
Косовска бр. 2–4, матични број 08419680, ПИБ 
100446708, незнатне вредности па се стечајни посту-
пак над дужником се закључује. Налаже се стечајном 
управнику да уновчи имовину стечајног дужника и 
оствареним средствима покрије настале трошкове. 
Налаже се стечајном управнику да уколико по покрићу 
трошкова стечајном поступка преостану средства иста 
уплати у буџет Републике Србије. Решење о закључењу 
поступка стечаја објавиће се на огласној табли суда и 
у „Службеном гласнику РС” , а након правоснажности 
решења доставиће се Агенцији за привредне регистре 
на даљи поступак.

Ст. број 229/2010– Из Привредног суда у 
Суботици. 11351

ПРИ ВРЕД НИ СУД У УЖИ ЦУ

При вред ни суд у Ужи цу, као сте чај ни, у ве ћу са-
ста вље ном од су ди је Ма ној ла Ми ло ви ћа као пред сед-
ни ка ве ћа и су ди ја Бра ти слав Бје ла но ви ћа и Миљ ка 
Ми ћо ви ћа као чла но ва ве ћа, у пред ме ту сте ча ја над 
Сте чај на ма са ЗЗ „Је дин ство” у сте ча ју Ла тви ца, до нео 
је да на 4. апри ла 2011. го ди не

РЕ ШЕ ЊЕ

Усва ја се за вр шни ра чун сте чај ног ду жни ка Сте-
чај на ма са ЗЗ „Је дин ство” у сте ча ју Ла тви ца.За кљу чу је 
се сте чај ни по сту пак над сте чај ним ду жни ком Сте чај на 
ма са ЗЗ „Је дин ство” у сте ча ју из Ла тви це. По пра во сна-
жно сти ре ше ња од ре ђу је се бри са ње ду жни ка Сте чај на 
ма са ЗЗ Је дин ство” у сте ча ју из Ла тви це.Ре ше ње об ја-
ви ти у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је уз до-
пис и на огла сној та бли су да, а до ста ви ти га сте чај ном 
управ ни ку Аген ци ји за при ва ти за ци ју цен тар за сте чај, 
пу но моћ ни ку сте чај ном управ ни ку Ми ли ћу Не шко вић, 
Аген ци ји за при вред не ре ги стре Бе о град.

Ст. број 338/10 – Из При вред ног су да у Ужи цу.
 10704

1. Отва ра се сте чај ни по сту пак над Пред у зе ћем 
„Ин тех” д.о.о. При је по ље, Трг Ди ми три ја Ту цо ви ћа 7, 
МБ 17253891, ПИБ 100809492, због трај ни је не спо соб-
но сти за пла ћа ње.

2. За сте чај ног управ ни ка од ре ђу је се Аген ци ја за 
при ва ти за ци ју РС, Цен тар за сте чај Бе о град.

3. Од ре ђу је се ис пит но ро чи ште за 2. сеп тем бар 
2011. го ди не са по чет ком у 12,00 ча со ва у со би број 51/III.

4. По зи ва ју се по ве ри о ци да у ро ку од 120 да на од 
да на об ја вљи ва ња огла са у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, 
при ја ве сво ја обез бе ђе на и нео бе збе ђе на по тра жи ва ња, 
при ја вом по тра жи ва ња, у два при мер ка са до ка зи ма.

5. По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка да ис-
пу не сво је оба ве зе пре ма сте чај ној ма си сте чај ног ду-
жни ка.

6. Од ре ђу је се пр во по ве ри лач ко ро чи ште за  
13. мај 2011. го ди не са по чет ком у 12,00 ча со ва со-
ба број 51/III, те ће се истог да на одр жа ти и сед ни ца 
скуп шти не по ве ри ла ца, уко ли ко иста не бу де одр жа на 
ра ни је.

7. Ре ше ње ис так ну то на огла сној та бли су да,  
4. апри ла 2011. го ди не.

Посл. број 3. Ст. 1/2011 – Из При вред ног су да у 
Ужи цу. 10924

ПРИ ВРЕД НИ СУД У ЧАЧ КУ

При вред ни суд у Чач ку, оба ве шта ва да је ре ше-
њем Ст. број 397/10 од 13. ја ну а ра 2011. го ди не отво-
рен по сту пак сте ча ја над ДП „Ча чак про мет” Ча чак, МБ 
07357532 и са овим да ном су на сту пи ле прав не по сле-
ди це отва ра ња сте чај ног по ступ ка. Сте чај ни управ ник 
је Аген ци ја за при ва ти за ци ју РС.

По зи ва ју се по ве ри о ци овог сте чај ног ду жни ка 
да нај да ље у ро ку од 120 да на од об ја вљи ва ња огла са 
о отва ра њу сте чај ног по ступ ка у „Слу жбе ном гла сни ку 
РС”, при ја ве сво ја по тра жи ва ња. При ја ве по тра жи ва ња 
до ста вља ти При вреднм су ду у Чач ку, у два при мер ка 
са свим при ло зи ма и по зи вом на број Ст. 141/2011 на 
адре су Ца ра Ду ша на 6, Ча чак. При ја ве под не те по ис те-
ку овог ро ка би ће од ба че не као не бла го вре ме не.

По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка да без од-
ла га ња ис пу не сво је оба ве зе пре ма сте чај ној ма си.

Пр во по ве ри лач ко ро чи ште је од ре ђе но за 3. мај 
2011. го ди не и одр жа ће се у При вред ном су ду у Чач-
ку, Ца ра Ду ша на 6, суд ни ца број 3 са по чет ком у 11,00 
ча со ва. Уко ли ко скуп шти на по ве ри ла ца не бу де фор ми-
ра на пре пр вог по ве ри лач ког ро чи шта иста се са зи ва за 
пр во по ве ри лач ко ро чи ште.

Ис пит но ро чи ште за ка за но је за 16. сеп тем бар 
2011. го ди не и одр жа ће се у При вре дом су ду у Чач ку, 
Ца ра Ду ша на 6, суд ни ца број 3 са по чет ком у 11,00 ча-
со ва.

2. Ст. број 141/2011 – Из При вред ног су да у Чач ку.
 11311

При вред ни суд у Чач ку, је ре ше њем Ст. број 106/11 
од 8. апри ла 2011. го ди не отво рио по сту пак сте ча ја 
над д.о.о. „Sa šex” Ча чак, Кне за Ва се По по ви ћа 7, МБ 
20030135, ПИБ 103828576 и са овим да ном су на сту-
пи ле прав не по сле ди це отва ра ња сте чај ног по ступ ка 
ис ти ца њем ре ше ња на огла сној та бли су да. Сте чај ни 
управ ник је Гор да на Ха џић из Гор њег Ми ла нов ца, кон-
такт те ле фон 063-7252-475.

По зи ва ју се по ве ри о ци овог сте чај ног ду жни ка 
да нај да ље у ро ку од 120 да на од об ја вљи ва ња огла са 
о отва ра њу сте чај ног по ступ ка у „Слу жбе ном гла сни ку 
РС”, при ја ве сво ја по тра жи ва ња. При ја ве по тра жи ва ња 
до ста вља ти При вред ном су ду у Чач ку у два при мер ка 
са при ло зи ма и по зи вом на број Ст. 106/2011 на адре су, 
ул. Ца ра Ду ша на 6, Ча чак. При ја ве под не те по ис те ку 
овог ро ка би ће од ба че не као не бла го вре ме не.

По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка да без од-
ла га ња ис пу не сво је оба ве зе пре ма сте чај ној ма си.

Пр во по ве ри лач ко ро чи ште је од ре ђе но за дан  
16. мај 2011. го ди не и одр жа ће се у При вред ном су ду у 
Чач ку, ул. Ца ра Ду ша на број 6, суд ни ца број 3 са по чет-
ком у 10,30 ча со ва. Уко ли ко скуп шти на по ве ри ла ца не 
бу де фор ми ра на пре пр вог по ве ри лач ког ро чи шта иста 
се са зи ва за пр во по ве ри лач ко ро чи ште.

Ис пит но ро чи ште за ка за но је за 2. сеп тем бар 2011. 
го ди не и одр жа ће се у При вред ном су ду у Чач ку, ул. 
Ца ра Ду ша на број 6, суд ни ца број 3 са по чет ком у 12,00 
ча со ва.

2. Ст. број106/2011 – Из При вред ног су да у Чач ку.
 12085
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ПРИ ВРЕД НИ СУД У ЗА ЈЕ ЧА РУ

При вред ни суд у За је ча ру, ре ше њем Фи. број 
26/11, упи сао је у суд ски ре ги стар, у ре ги стар ском уло-
шку бр. 5-113, по дат ке:

У Де чи јем од ма ра ли шту „Ртањ” Ртањ, спро во ди 
по сту пак ре дов не ли кви да ци је, ван суд ски-пре ко ли кви-
да ци о ног управ ни ка.

Ли кви да ци о ни управ ник је Ми о драг Јо вић из Бо-
љев ца у скла ду са Од лу ком о уки да њу уста но ве Де чи је 
од ма ра ли ште „Ртањ”.

Фи. број 26/11 – Из При вред ног су да у За је ча ру.
 11223

ПРИ ВРЕД НИ СУД У ЗРЕ ЊА НИ НУ

При вред ни суд у Зре ња ни ну, ре ше њем Фи. број 
23/2011 упи сао је у суд ски ре ги стар, у рег. улошку број 
5-54 би бли о те ка „Бран ко Ра ди че вић” Жи ти ште, по дат ке:

Упи су је се ускла ђи ва ње са За ко ном о кла си фи ка-
ци ји де лат но сти, де лат но сти су:

9010 де лат ност би бли о те ка,
9103  за шти та кул тур них до ба ра – за шти та књи га 

као кул тур ног до бра,
8559 оста ло обра зо ва ње,
6311 об ра да по да та ка,
6312 веб пор та ли,
4761 тр го ви на на ма ло књи га ма,
4762  тр го ви на на ма ло но ви на ма и кан це ла риј-

ским ма те ри ја лом,
4779 тр го ви на на ма ло ан ти квар ним књи га ма,
5811  из да ва ње књи га, бро шу ра, му зич ких књи га и 

дру гих пу бли ка ци ја,
5813 из да ва ње но ви на,
5814  из ва ва ње ча со пи са и слич них пе ри о дич них 

из да ња,
5814 из да ва ње но ви на,
5814  из да ва ње ча со пи са и слич них пе ри о дич них 

из да ња,
5819 оста ла из да вач ка де лат ност,
1812 оста ло штам па ње,
1813 услу ге при пре ме за штам пу,
1814 књи го ве зач ке и срод не услу ге,
1820 умно жа ва ње сни мље них за пи са.
Фи. број 23/2011 – Из При вред ног су да у Зре ња ни ну. 

 10925

ПРИ ВРЕД НИ СУД У СОМ БО РУ

При вред ни суд у Сом бо ру, у рег. ул. број 5-63, ре-
ше њем Фи. број 21/2011 од 31. мар та 2011. го ди не код 
су бјек та Дом уче ни ка сред њих шко ла Сом бор, Стапар-
ски пут 1а, Сом бор, упи сао је уса гла ша ва ње са За ко-
ном о уче нич ком и сту ден ском стан дар ду („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 18/2011), уса гла ша ва ње де лат но сти 
са За ко ном о кла си фи ка ци ји де лат но сти („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 104/2009) и Уред бом о кла си фи ка ци ји 
де лат но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 54/2010) та ко 
да су но ве ши фре де лат но сти: 55.90, 55.10, 55.20, 56.10, 
56.21, 56.29, 85.52, 85.59, 85.60, 93.13, 96.01, 96.04.

Фи. број 21/2011 – Из При вред ног су да у Сом бо ру.
 10691

ПРИ ВРЕД НИ СУД У СУ БО ТИ ЦИ 

При вред ни суд у Су бо ти ци је 12. 4. 2011. го ди не 
ре ше њем Фи. 65/2011 од 8. 4. 2011. го ди не, упи сао у 
суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку брoj 5-161, 
Здрав стве на уста но ва апо те ка „Апо ло” Мол, ЈНА 58/а, 
сле де ће:

Уса гла ша ва ње де лат но сти са За ко ном и Уред бом о 
кла си фи ка ци ји де лат но сти – по сто је ће де лат но сти су: 
2110, 2120, 4645, 4719, 4773, 4774, 4775.

Фи. број 65/2011 – Из При вред ног су да у Су бо ти ци.
 11331

обаВЕштЕња/лиКВиДациЈЕ
На осно ву чл. 349. и 351. За ко на о при вред ним 

дру штви ма Тр го вин ско пред у зе ће „Тинз-про мет” 
д.о.о., Тор њош, Све тог Сте ва на 63, ма тич ни број 
08678430, об ја вљу је да је од лу ком Скуп шти не од  
18. фе бру а ра 2011. го ди не по кре нут по сту пак ли кви да-
ци је Дру штва.

За ли кви да ци о ног управ ни ка име но ван је Ти бор 
Мол нар из Тор њоша, Сент-Ђер ђи Ал бер та 3.

При ја ве по тра жи ва ња сла ти на адре су ли кви да ци-
о ног управ ни ка.

Упо зо ра ва ју се по ве ри о ци да ће им по тра жи ва ња 
би ти пре клу ди ра на ако не при ја ве сво ја по тра жи ва ња 
у ро ку од 30 да на од об ја вљи ва ња по след њег оба ве-
ште ња, од но сно ако не по кре ну суд ски по сту пак пред 
над ле жним су дом у ро ку од 30 да на од при је ма оба ве-
ште ња о оспо ра ва њу по тра жи ва ња. 10754

На осно ву чла на 395. За ко на о при вред ним дру-
штви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 125/2004), и 
чла на 58. став 2. тач ка 1. За ко на о ре ги стра ци ји при-
вред них су бје ка та („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
55/2004), огла ша ва Из ве штај о бит ним до га ђа ји ма и 
по зив по ве ри о ци ма.

Управ ни од бор осни ва ча Хол динг кор по ра ци је 
ком грап Ак ци о нар ско дру штво, Бе о град, Те ра зи је 4, је 
на сед ни ци ко ја је одр жа на 8. апри ла 2011. го ди не до-
нео Од лу ку о спа ја њу уз при па ја ње при вред них дру-
шта ва Хол динг кор по ра ци ја „Ком грап”, АД, „Ком-
грап-Ма киш”, Пре ду ез ћа за об ра ду др ве та, дру штво 
са огра ни че ном од го вор но шћу, Бе о град, Ма киш, 
Обре но вач ки друм б.б., и Хол динг кор по ра ци ја 
„Ком грап”, АД „Ком грап – ме тал”, Пред у зе ћа за 
ме тал не кон струк ци је и во до вод, дру штво са огра-
ни че ном од го вор но шћу, Бе о град, Же ле зни к, Сав ска 
15, при вред ном дру штво Хол динг кор по ра ци ја „Ком-
грап”, АД, „Комп грап-стан”, Пред у зе ћу за при вре ђи ва-
ње стам бе ним и по слов ним про сто ри ја ма и згра да ма, 
д.о.о., Бе о град, Те ра зи је 4.

Хол динг кор по ра ци ја Ком грап Ак ци о нар ско дру-
штво, Бе о град, Те ра зи је 4, је осни вач и 100% вла сник 
сва три при вред на дру штва. На осно ву до не те Од лу ке 
по кре ће се по сту пак ста ту сне про ме не спа ја ња уз при-
па ја ње об ја вом Уго во ра о спа ја њу уз при па ја ње 12. 
апри ла 2011. го ди не при вред них дру шта ва Хол динг 
кор по ра ци ја „Ком грап” АД, „Комп грап-Ма киш”, Пред-
у зе ћа за об ра ду др ве та, дру штва са огра ни че ном од го-
вор но шћу, Бе о град, Ма киш, Об рер но вач ки друм б.б., 
ма тич ни број: 0602340, ПИБ: 101020055, и Хол динг 
кор по ра ци ја „Ком грап”, АД, „Ком грап-ме тал”, Пред-
у зе ћа за ме тал не кон струк ци је и во до вод, дру штва са 
огра ни че ном од го вор но шћу, Бе о град, Же ле зник, Сав-
ска 15, ма тич ни број: 06023428, ПИБ: 100115580, ко ја 
пре ста ју да по сто ји при па ја њем при вред ном дру штву 
ста ца о цу Хол динг кор по ра ци ја „Ком грап” АД, Ком-
грап-стан”, Пред у зе ћу за при вре ђи ва ње стам бе ним и 
по слов ним про сто ри ја ма и згра да ма, др штву са огра-
ни че ном од го вор но шћу, Бе о град, Те ра зи је 4, ма тич ни 
број 07751141, ПИБ: 101824219, са гла сно за кон ским 
про пи си ма.

По зи ва ју се по ве ри о ци чи ја су по тра жи ва ња на-
ста ла до об ја ве Уго во ра о спа ја њу уз при па ја ње да у 
ро ку од 30 да на од об ја ве уго во ра о спа ја њу уз при па-
ја ње огла сом, пи са ним пу тем зах те ва ју обез бе ђе ње пу-
тем зах те ва ју обез бе ђе ње или на ми ре ње не на ми ре них 
пу но вач них по тра жи ва ња, ка ко до спе лих та ко и не до-
спе лих, од дру штва ко ја уче ству ју у по ступ ку спа ја ња 
уз при па ја ње ко ја су им ду жник. По ве ри о ци ко ји ни-
су зах те ва ли обез бе ђе ње или на ми ре ње по тра жи ва ња 
у ро ку од 30 да на, има ју пра во да у ро ку шест ме се ци 
од да на об ја вљи ва ња ре ги стра ци је спа ја ња уз при па ја-
ње, пи са ним пу тем зах те ва ју обез бе ђе ње не до спе лих 
по тра жи ва ња ако учи не ве ро ват ним да се спа ја њем уз 
при па ја ње угро жа ва њи хо во на ми ре ње. 11452

На осно ву члана 113, 114. и 268. За ко на о при вред-
ним дру штви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 125/04), 
При вред но дру штво „Тре ћа пе то лет ка” д.о.о. Бе о-
град, улица Жор жа Кле ман соа број 19, об ја вљу је Од-
лу ку о сма ње њу ка пи та ла број 46 од 8. априла 2011.
године 

1.Сма њу је се нов ча ни ка пи тал дру штва „Тре ћа 
пе то лет ка” д.о.о. Бе о град, улица Жор жа Кле ман соа 
број19, матични број 20106654.

2. Нов ча ни ка пи тал дру штва, сма њу је се за уку пан 
из нос од 500.000 евра .

3.Основ ни ка пи тал дру штва, на кон сма ње ња из 
ста ва И ове Од лу ке, из но си 4.387.432,36 евра, и то 

- нов ча ни ка пи тал : 3.989.832,36 евра,
- упи са ни не нов ча ни ка пи тал : 397.600,00 евра.
4. Основ ни ка пи тал Дру штва се сма њу је да ном об-

ја вљи ва ња ре ги стра ци је тог сма ње ња и са тим да ту мом 
ће се из вр ши ти књи же ње истог у фи нан сиј ским књи-
га ма дру штва.

5.Овла шћу је се ди рек тор дру штва да ра ди ре а-
ли за ци је ове Од лу ке, пре ду зме све по треб не рад ње, а 
по себ но да пред над ле жном Аген ци јом за при вред не 

ре ги стре спро ве де сма ње ње ка пи та ла и из вр ши об ја ву 
ове Од лу ке за јед но са по зи вом по ве ри о ци ма дру штва 
да при ја ве сво ја по тра жи ва ња.

По зи ва ју се сви по ве ри о ци да у скла ду са члана 
268. За ко на о при вред ним дру штви ма при ја ве сво ја по-
тра жи ва ња од Дру штва, у ро ку од осам да на од да на 
об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња у „Слу жбе ном гла сни ку 
РС”, на адре су дру штва – „Тре ћа пе то лет ка” д.о.о. Бе о-
град, улица Жор жа Кле ман соа број 19. 10992

НЕВажЕћЕ испраВЕ

– ПУТ НЕ ИС ПРА ВЕ –
Ре ше њем МСП Ре пу бли ке Ср би је број 805237-2/10 од 

14.04.2011. про гла ша ва се не ва же ћим слу жбе ни па сош број 
С-000003534 из дат од МСП Ре пу бли ке Ср би је на име Ра дуј ко 
Бран ко, Бе о град.  01/001624/11

– ЛИЧ НЕ КАР ТЕ –
Ре ше њем ПС Но ви Бе о град број 205.2-1441/10 од 

12.12.2010. про гла ша ва се не ва же ћом лич на кар та број 
001336848 издатa од ПС Но ви Бе о град на име Игор Но ва ко вић, 
Бе о град.  03/005643/11

– ФИ НАН СИЈ СКА ДО КУ МЕН ТА –
Ко вач Ми ле та, Бе о град, че ко ви бр. 0000887359, 360, 361, 

362, 363 из да ти од ER STE BANK a.d. u Be o gra du.  04/000836/11
Ива но вић Вла ди слав, Бе о град, че ко ви бр. 87120414, 422, 

430, 449, 457, 465, 473, 481, 490, 503, 85018337, 345, 353, 361, 
370, 388 из да ти од По штан ске ште ди о ни це.  04/000837/11

Ђу рић Оли ве ра, Бе о град, че ко ви бр. 218512416, 424, 432, 
440, 457, 481 из да ти од Вој во ђан ске бан ке.  04/000838/11

Пе ро вић Ма ри на, Бе о град, че ко ви бр. 0000051552560, 578, 
586, 594, 602 из да ти од Ban ca In te sa AD у Бе о гра ду.  
  04/000839/11

Ћи рин Зве зда на, Бе о град, де ви зна штед на књи жи ца бр.00-
509-00152377 из дат од Еуро банк ЕФГ.  04/000840/11

Пан тић Ми ли ца, Бе о град, че ко ви бр. 77997121, 130, 148, 
156, 164, 172, 180, 199, 202 из да ти од По штан ске ште ди о ни це. 
 04/000841/11

Ву ка ши но вић Мир ја на, Бе о град, чек бр. 8043143 из дат од 
Срп ске бан ке.  04/000842/11

Ма рић Је ле на, Бе о град, че ко ви бр. 0000139445308, 316, 
324, 332 из да ти од Ко мер ци јал не бан ке.  04/000843/11

Ђур ко вић Зо ри ца, Бе о град, че ко ви бр. 0000144445996, 
0000144446002, 010, 028, 036, 044, 051, 069, 077 из да ти од Ко-
мер ци јал на бан ка а.д. Бе о град.  04/000844/11

Ко цић Ми лош, Бе о град, че ко ви бр. 0000080864598, 606, 
614 из да ти од бан ке Ин те са.  04/000845/11

Не зо вић На фи ја, Бе о град, че ко ви бр. 2645793, 807 из да ти 
од По штан ске ште ди о ни це.  04/000846/11

Див нић Кри сти на, Бе о град, че ко ви бр. 67279484, 492, 506 
из да ти од По штан ске ште ди о ни це.  04/000847/11

Пе тро вић Јел ка, Обре но вац, че ко ви бр. 37939110, 129, 137, 
145, 153, 161, 170, 188, 196, 200 из да ти од По штан ске ште ди о ни це. 
  04/000848/11

Кру шко ња Ра дош, При бој, чек бр. 0000000873196 из дат од 
Вој во ђан ске бан ке.  04/000849/11

Ба шић Ни ко ла, Но ви Бе о град, де ви зна штед на књи жи ца 
бр.000300875310 из дат од Вој во ђан ске бан ке.  04/000850/11

Ба шић Ни ко ла, Но ви Бе о град, де ви зна штед на књи жи ца 
бр.001022246171 из дат од Вој во ђан ске бан ке.  04/000851/11

Ба шић Ни ко ла, Но ви Бе о град, де ви зна штед на књи жи ца 
бр.001022246268 из дат од Вој во ђан ске бан ке.  04/000852/11

Ба шић Ни ко ла, Но ви Бе о град, де ви зна штед на књи жи ца 
бр.001022246365 из дат од Вој во ђан ске бан ке.  04/000853/11

Ђор ђе вић Ми лош, Бе о град, че ко ви бр. 89544589, 597, 605, 
613, 91959262 из да ти од Срп ске бан ке.  04/000854/11

Ва сиљ ко Ва сић, Обре но вац, чек бр. 89195457 из дат од 
Срп ске бан ке.  04/000855/11

Сте фа но вић Ду шко, Бе о град, че ко ви бр. 0000031870520, 
546, 0000032462673 из да ти од бан ке Ин те са.  04/000856/11

Ба њац Ро са, Ки кин да, чек бр. 34858761 из дат од бан ке Ин-
те са.  04/000857/11

Арас Сне жа на, Бе о град, че ко ви бр. 77530772, 78010501 из-
да ти од Срп ске бан ке.  04/000858/11

По ро бић Јо ван, Бе о град, че ко ви бр. 36071060, 079, 087, 
095, 109 из да ти од По штан ске ште ди о ни це.  04/000859/11

Ве ле мир Сто ја, Бе о град, че ко ви бр. 87106918, 926, 934, 
942, 950, 969, 977, 985, 993, 87107000, 66205240, 258, 266, 274, 
282 из да ти од По штан ске ште ди о ни це.  04/000860/11

Стој шић Дра ган, Жа ба ри, де ви зна штед на књи жи ца 
бр.2103-28-00001-0 из дат од Ин вест бан ке.  04/000861/11

Жи вој нов Ма ри ја на, Вр шац, чек бр. 0000061200697 из дат 
од бан ка Ин те са.  04/000862/11

Же ра ви ца Ми лан, Но ви Сад, че ко ви бр. 9000036641850, 
868, 876, 884, 892, 900, 918, 926 из да ти од бан ке Ин та са. 
  04/000863/11

Ми ли ће вић Не над, Кра ље во, че ко ви бр. 9468655, 663 из да-
ти од Срп ске бан ке.  04/000864/11

Ко ко то вић-Гру и чић Пе тар, Со пот, че ко ви бр. 
0000218842904, 920 из да ти од Вој во ђан ске бан ке.  04/000865/11

Ва си лић-Браљш ње вић Сла ђа на, Ари ље, чек бр. 
000019384957 из дат од бан ка Ин те са.  04/000866/11

Ву ки ће вић Жа на, Бе о град, че ко ви бр. 85427946, 953, 961, 
979, 987, 995 из да ти од бан ке Ин та са.  04/000867/11

Зел чев Де јан, Зе мун, че ко ви бр. 3054640, 3054641 из да ти 
од бан ке Ин те са.  04/000868/11
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Кње ги нић-Бу ди шин Ми ли ца, Зе мун, чек бр. 

0000078025160 из дат од бан ке Ин та са.  04/000869/11
Вег Гор да на, Бе о град, че ко ви бр. 13035-13044 из да ти од 

Хи по Ал пе Адриа бан ке.  04/000870/11
Гр бић Или ја, Зе мун, че ко ви бр. 2999423-2999432 из да ти од 

Ра иф фе и сен бан ке.  04/000871/11
Трај ко вић Ср ђан, Бе о град, че ко ви бр. 0000002762458, 466, 

0000002764777, 785, 793, 801, 819 из да ти од НЛБ бан ке.  
  04/000872/11

Огри зо вић Је ле на, Бе о град, чек бр. 77632669 из дат од Срп-
ске бан ке.  04/000873/11

Јо ва но вић Са ња, Зе мун, че ко ви бр. 56792481, 490, 503, 
84223891 из да ти од По штан ске ште ди о ни це.  04/000874/11

Ста ме но вић Ми ро слав, Бор ча, че ко ви бр. 84888940, 
931.982, 55125538 из да ти од По штан ске ште ди о ни це. 
  04/000875/11

Вуч ко вић Ми ли во је, Бе о град, че ко ви бр. 94442753, 761, 
770, 788, 796, 800 из да ти од По штан ске ште ди о ни це. 
  04/000876/11

Ко стић Ол га, Зе мун, че ко ви бр. 85272896, 900 из да ти од 
По штан ске ште ди о ни це.  04/000877/11

Бу јо ше вић Ве сна, Бе о град, че ко ви бр. 85270516, 524, 532, 
540, 559, 567, 575, 583, 591, 605 из да ти од По штан ске ште ди о ни це. 
  04/000878/11

Мла де но вић Љи ља на, Бе о град, че ко ви бр. 93419898, 901 
из да ти од По штан ске ште ди о ни це.  04/000879/11

Илић Ана, Бе о град, че ко ви бр. 53967248, 256, 280 из да ти 
од По штан ске ште ди о ни це.  04/000880/11

Шту ла Ми ла, Бе о град, чек бр. 64764713 из дат од По штан-
ске ште ди о ни це.  04/000881/11

Ми ћо вић Ми ло ра, Бе о град, де ви зна штед на књи жи ца 
бр.613-30-356-484-3 из дат од Бе о бан ке.  04/000882/11

Ми ћо вић Ми ло рад, Бе о град, де ви зна штед на књи жи ца 
бр.613-30-380-347-3 из дат од Бе о бан ке.  04/000883/11

Штравс Ка ти ца, Бе о град, че ко ви бр. 63291629, 637, 
93763571, 94595543, 550 из да ти од Срп ске бан ке.  04/000884/11

Ми ћо вић Ми ло рад, Бе о град, де ви зна штед на књи жи ца 
бр.613-30-380-364-3 из дат од Бе о бан ке.  04/000885/11

Ми ћо вић Ми ло рад, Бе о град, де ви зна штед на књи жи ца 
бр.0118-03-02848-8 из дат од Ин вест бан ке.  04/000886/11

Ми ћо вић Ми ло рад, Бе о град, де ви зна штед на књи жи ца 
бр.54720-01366300/76 из дат од ЈИК бан ке.  04/000887/11

Ву ко вић Ми ло сав, Обре но вац, чек бр. 62678461 из дат од 
Срп ске Бан ке А.Д.  04/000888/11

Де спо то вић Срећ ко, Пе тров чић, по ли са жи вот ног оси гу ра-
ња бр. 6-25258 из дат од Uni qa оси гу ра ња.  04/000889/11

Ра до ва но вић Ра де, Зе мун, че ко ви бр. 23598213, 221, 230, 
248, 256, 264, 272, 280, 299, 302, 58937690 из да ти од По штан ске 
ште ди о ни це.  04/000890/11

– РАД НЕ КЊИ ЖИ ЦЕ –
Фи ли по вић Да ни је ла, Бе о град, из да та од СО Чу ка ри ца.  

  05/001365/11
Но ва ко вић Ми ро слав, Бе о град, из да та од СО Па ли лу ла.   

 05/001367/11
Ми ћић Дра ган, Срем чи ца, из да та од СО Ло зни ца.   

 05/001368/11
Уро ше вић Ма ри ја, Бе о град, из да та од СО Но ви Бе о град.   

 05/001369/11
Пе тро вић Дра ган, Бе о град, из да та од СО Но ви Бе о град.   

 05/001370/11
Ми хај ло вић Ду шан, Бе о град, из да та од СО Но ви Бе о град.   

 05/001371/11
Ва сић Влат ко, Бе о град, из да та од СО Зве зда ра.   

 05/001372/11
Ди ми три је вић Сло бо дан, Бе о град, из да та од СО Зве зда ра.   

 05/001373/11
Жив ко вић Ми ла, Кру ше вац, из да та од СО Кру ше вац.   

 05/001374/11
Кан тар Алек сан дар, Бе о град, из да та од СО Но ви Бе о град.   

 05/001375/11
Не сто ро вић Дра ган, Бе о град, из да та од СО Во ждо вац.   

 05/001376/11
Ва со је вић Дан ко, Бе о град, из да та од СО Но ви Бе о град.   

 05/001377/11
Ши ша ко вић Мир ја на, Бе о град, из да та од СО Но ви Бе о-

град.  05/001378/11
Дур ми ши Ел вис, Бе о град, из да та од СО Но ви Бе о град.   

 05/001379/11
Ме ан џи ја Бра ни сла ва, Зе мун, из да та од СО Си сак.   

 05/001380/11
Ша ни ја Ко се ми, Зе мун, из да та од СО Зе мун.  05/001381/11
Ма рин ко вић Бо жи дар, Зе мун, из да та од СО Зе мун.   

 05/001382/11
Ко ва че вић Мар ко, Зе мун, из да та од СО Зе мун.   

 05/001383/11
Ћи ро вић Го ран, Зе мун, из да та од СО Зе мун.  05/001384/11
Цр но го рац Ма ра, Зе мун, из да та од СО При је дор.   

 05/001385/11
Вук ша Та ња, Бе о град, из да та од СО Ста ри Град.   

 05/001386/11
Ву ји чић Гор да на, Бе о град, из да та од СО Ста ри Град.   

 05/001387/11
Ај ди но вић Ми ли ца, Бе о град, из да та од СО Зве зда ра.   

 05/001388/11
Али ја Јо ну зо вић, Бе о град, из да та од СО.  05/001389/11
Жив ко вић Је ле на, Бе о град, из да та од СО.  05/001390/11
Кр кић Ми лош, Па ра ћин, из да та од СО.  05/001391/11
Пи у ко вић Ми ра, Су бо ти ца, из да та од СО Су бо ти ца.   

 05/001392/11
Мар ти но вић Ран ко, Бе о град, из да та од СО Но ва Цр ња.   

 05/001393/11
Ра ду ло вић Мир ја на, Бе о град, из да та од СО.  05/001394/11
Па лић Сне жа на, Но ви Сад, из да та од СО Но ви Сад.   

 05/001395/11

Ра ја чић Ма ја, Си риг, из да та од СО Те ме рин.  05/001396/11
Ми ла но вић Зо ри ца, Но ви Сад, из да та од СО Но ви Сад.   

 05/001397/11
Ске ле џић Ја сми на, Но ви Сад, из да та од СО Но ви Сад.   

 05/001398/11
Ви да ко вић Ми ле та, Бе о град, из да та од СО Ста ри Град.   

 05/001399/11
Кр стић Алек сан дар, Бе о град, из да та од СО Па ли лу ла.   

 05/001400/11
Ив ко вић Бран ко, Бе о град, из да та од СО Но ви Бе о град.   

 05/001401/11
Ри стић Зо ран, Бе о град, из да та од СО Вра чар.  05/001402/11
Ог њен Зо го вић, Бе о град, из да та од СО Гроц ка.   

 05/001403/11
Сто ја нов Иван, Бе о град, из да та од СО Ди ми тров град.   

 05/001404/11
Мар ко вић Ве сна, Бе о град, из да та од СО При шти на.   

 05/001405/11
Ву ко тић Ни ко ла, Бе о град, из да та од СО Вра чар.   

 05/001406/11
Ди ми тро вић Не над, Бе о град, из да та од СО Но ви Бе о град.   

 05/001407/11
Ша ба ни Ба де ма, Зе мун, из да та од СО Зе мун.  05/001408/11
Ни ко лић Љу би во је, Бе о град, из да та од СО Па ли лу ла.   

 05/001409/11
Ба нић Сне жа на, Бе о град, из да та од СО Па ли лу ла.   

 05/001410/11
Ја шић Го ран, Вр чин, из да та од СО Гроц ка.  05/001411/11
Ву чић Не ма ња, Бе о град, из да та од СО Во ждо вац.   

 05/001412/11
Ми ли ће вић Ле по са ва, Бе о град, из да та од СО Ста ри Град.   

 05/001413/11
По штић Дра го мир, Бе о град, из да та од СО Ста ри Град.   

 05/001414/11
Тол стој Игор, Бе о град, из да та од СО Па ли лу ла.   

 05/001415/11
Мар ко вић Мо мир, Бе о град, из да та од СО Во ждо вац.   

 05/001416/11
Стан ко вић Зо ри ца, Алек си нац, из да та од СО Алек си нац.   

 05/001417/11
Ра до је вић Ду шан, Ла за ре во, из да та од СО.  05/001418/11
Ђе ле кар Ја дран ка, Тр сте ник, из да та од СО.  05/001419/11
Ка тић Ми ли ја на, Тр сте ник, из да та од СО.  05/001420/11
Ни ко лић Мир ја на, Тр сте ник, из да та од СО.  05/001421/11
Стан ко вић Љу би ша, Бе о град, из да та од СО Во ждо вац.   

 05/001422/11
Мар ко вић Вла ди мир, Гроц ка, из да та од СО Гроц ка.   

 05/001423/11
Пан те лић Де јан, Гроц ка, из да та од СО Гроц ка.   

 05/001424/11
Сла до је вић Дар ко, Бо леч, из да та од СО Гроц ка.   

 05/001425/11
Ми нић Де јан, Бе о град, из да та од СО Про ку пље.   

 05/001426/11
За рић Ива на, Бе о град, из да та од СО Но ви Бе о град.   

 05/001427/11
Са вић Де јан, Бе о град, из да та од СО Ра ко ви ца.   

 05/001428/11
Ма то вић Зо ра на, Бе о град, из да та од СО Вра чар.   

 05/001429/11
Ран чић Сла во љуб, Бе о град, из да та од СО.  05/001430/11
Ви ло тић Иван, Бе о град, из да та од СО Чу ка ри ца.   

 05/001431/11
По по вић Све тла на, Бе о град, из да та од СО Ста ри Град.   

 05/001432/11
Мај сто ро вић Вла ди слав, Бе о град, из да та од СО Но ви Бе о-

град.  05/001433/11
Би се нић Дра ган, Бе о град, из да та од СО Ста ри Град.   

 05/001434/11
Ка лањ Ма тић Та ња, Бе о град, из да та од СО Зве зда ра.   

 5/001435/11
Ми лен ко вић Дра ган, Бе о град, из да та од СО Вра чар.   

 05/001436/11
Ва си лић Ма ри на, Бе о град, из да та од СО Ра ко ви ца.   

 05/001437/11
Ман дић Ми ли во је, Бе о град, из да та од СО Ста ри Град.   

 05/001438/11
Ив ко вић Сла ви ца, Бе о град, из да та од СО Зве зда ра.   

 05/001439/11
Сто ја ди но вић Ива на, Бе о град, из да та од СО Зве зда ра.   

 05/001440/11
То до ро вић На да, Бе о град, из да та од СО Зве зда ра.   

 05/001441/11
Ста ни са вље вић Бра ни слав, Бе о град, из да та од СО Зве зда ра. 

  05/001442/11
Дра го је вић Дра гу тин, Бе о град, из да та од СО Зве зда ра.   

 05/001443/11
Ра до је вић Дра го љуб, Бе о град, из да та од СО Зве зда ра.   

 05/001444/11
Пе тро вић Дра ги ша, Бе о град, из да та од СО Па ли лу ла.   

 05/001445/11
Ма ле тић Љу би ша, Бе о град, из да та од СО Зве зда ра.   

 05/001446/11
Ље пић Дар ко, Но ви Сад, из да та од СО Но ви Сад.   

 05/001447/11
Адам Не над, Пе тро ва ра дин, из да та од СО Но ви Сад.   

 05/001448/11
Ти ја нић Да ни ца, Но ви Сад, из да та од СО Но ви Сад.   

 05/001449/11
Си ми ја но вић Ни ко ла, Но ви Сад, из да та од СО Но ви Сад.   

 05/001450/11
Ву јић Дра ги ца, Пе тро ва ра дин, из да та од СО Зре ња нин.   

 05/001451/11
Шко рић Јо ван, Но ви Сад, из да та од СО Но ви Сад.   

 05/001452/11
Сте фа но вић Еле на, Но ви Сад, из да та од СО Но ви Сад.   

 05/001453/11

Ни ко лић Не вен ка, Бу ко вац, из да та од СО Оси јек.   
 05/001454/11

Ми сој чић Је ла на, Ко ми рић, из да та од СО.  05/001455/11
Цве ти но вић Мир ја на, Бе о град, из да та од СО Чу ка ри ца.   

 05/001456/11
Ску љан Ни ко ла, Бе о град, из да та од СО Ра ко ви ца.   

 05/001457/11

– ВОЈ НЕ ИС ПРА ВЕ –
Си мо но вић Пре драг, Бе о град, вој на ле ги ти ма ци ја бр.  

А 045611, из да та од ВП 6972 Бе о град.  07/000121/11
Ми лој ко вић Вла ди мир, Бе о град, вој на књи жи ца.   

 07/000122/11
Ђор ђе вић Љу би ша, Бе о град, вој на књи жи ца.  07/000123/11

– ЂАЧ КЕ КЊИ ЖИ ЦЕ –
Пан те лић Кон стан тин, Бе о град, ОШ "Фи лип Фи ли по вић" 

у Бе о гра ду.  08/000092/11
Си ме у но вић Алек са, Бе о град, ОШ "Ни ко ла Те сла" у Бе о-

гра ду.  08/000093/11
Јак шић Зо ран, Ру ма, ОШ "Вељ ко Ду го ше вић" у Ру ми.   

 08/000094/11
Ра ду ло вић Ми ли ца, Бе о град, ОШ "Дрин ка Па вло вић" у Бе-

о гра ду.  08/000095/11
Мар ко вић Мар ко, Ум ча ри, ОШ "Ми ћа Стој ко вић" у Ум ча-

ри ма.  08/000096/11
Мар ко вић Ни ко ла, Ум ча ри, ОШ "Ми ћа Стој ко вић" у Ум ча-

ри ма.  08/000097/11
Мар ко вић Сне жа на, Ум ча ри, ОШ "Ми ћа Стој ко вић" у Ум-

ча ри ма.  08/000098/11
То дић Ср ђан, Бе о град, ОШ "Бран ко Ћо пић" у Бе о гра ду.   

 08/000099/11
Јо кић Ми лош, Бе о град, ОШ "Је ле на Ћет ко вић" у Бе о гра ду. 

  08/000100/11
Ми ло ва но вић Ни ко ла, Сме де рев ска Па лан ка, ОШ "Ста но је 

Гла ваш" у Гли бов цу.  08/000101/11

– СВЕ ДО ЧАН СТВА И ДИ ПЛО МЕ –
Ги на Се ку лић До ло рес, Зре ња нин, ди пло ма Хе миј ско - тех-

но ло шке и гра ђе вин ске шко ле у Ки кин ди.  09/002007/11
Стој ко вић Сен ка, Кра гу је вац, све до чан ство ОШ "21. ок то-

бар" у Кра гу јев цу.  09/002061/11
Пе шић Са во, Кру пањ, ди пло ма сред ње шко ле "Вук Ка ра-

џић" у Круп њу.  09/002062/11
Љу бин ко вић Та ња, Зе мун, ди пло ма зе мун ске гим на зи је.   

 09/002063/11
Си мић Иван, Бе о град, ди пло ма ФОН-а у Бе о гра ду.   

 09/002064/11
Ма рин ко вић Мар ко, Бе о град, све до чан ство I-III раз ре да 

Тек стил не шко ле у Бе о гра ду.  09/002065/11
Ме до је вић Ве сна, Бе о град, ди пло ма ви со ке по слов не шко-

ле стру ков них сту ди ја у Но вом Са ду.  09/002066/11
Ми ло са вље вић Ду шан ка, Бе о град, све до чан ство ОШ "Ста-

ри град" у Бе о гра ду.  09/002067/11
Сто ја но вић Та ња, Ве ли ка Пла на, ди пло ма ЕУШ "Вук Ка ра-

џић" у Ве ли кој Пла ни.  09/002068/11
Пет ко вић Ма ри ја, Со ко Ба ња, ди пло ма При род но-ма те ма-

тич ког фа кул те та уни вер зи те та у Ни шу.  09/002069/11
Ја ха Адам, Бе о град, ди пло ма ма шин ске шко ле "Змај" у Зе-

му ну.  09/002070/11
Ђо гић Ра дан, Бе о град, све до чан ство ОШ "Ол га Пе тров" у 

Па дин ској Ске ли.  09/002071/11
Ђор ђе вић Ми ли ја на, Бе о град, све до чан ство ОШ "Ђу ро Са-

лај" у Бе о гра ду.  09/002072/11
Ко ту ро вић Зо ри ца, Обре но вац, све до чан ство за IV раз ред 

тех нич ке шко ле "Бу да Да ви до вић" у Обре нов цу.  09/002073/11
Пан тић Го ран, Бе о град, све до чан ство ОШ "Вла да Об ра до-

вић Ка ме ни" у Бе о гра ду.  09/002074/11
Ми ла но вић Алек сан дар, Бе о град, ди пло ма Пр ве ме та ло-

пре ра ђи вач ке шко ле - шко ле уче ни ка у при вре ди у Бе о гра ду. 
  09/002075/11

Је вре мо вић Ми ли ца, Бе о град, све до чан ство ОШ "Дра гој ло 
Ду дић" у Бе о гра ду.  09/002076/11

Ар сић Ни ко ла, Бе о град, ди пло ма тех нич ке шко ле Но ви Бе-
о град.  09/002077/11

Дап че вић Ива на, Зре ња нин, ди пло ма Ви со ке ту ри стич ке 
шко ле стру ков них сту ди ја у Бе о град бр. 86/2010.  09/002078/11

Бе го вић Жељ ка, Бе о град, ди пло ма Тех нич ке шко ле ПТТ.   
 09/002079/11

Јо ва но вић Ми лош, Бе о град, ди пло ма Гра ђе вин ске шко ле у 
Бе о гра ду.  09/002080/11

Ада мо вић Је ле на, Ча чак, све до чан ство за I раз ред Ва зду хо-
плов не ака де ми је у Бе о гра ду.  09/002081/11

Бла го је вић Да ли бор, Обре но вац, све до чан ство I раз ре да 
тех нич ке шко ле "Бу да Да ви до вић" у Обре нов цу.  09/002082/11

Ма рин ко вић Ми шо, Бе о град, све до чан ство ОШ "Вој во да 
Сте па Сте па но вић" у Бе о гра ду.  09/002083/11

Ми ле у снић Ка та ри на, Бе о град, ди пло ма Ме ди цин ске шко-
ле у Бе о гра ду.  09/002084/11

Ма рин ко вић Зо ран, Ри пањ, све до чан ство ОШ "Ва са Ча ра-
пић" у Бе лом По то ку.  09/002085/11

Ан то нић Ми ло рад, Бе о град, ди пло ма НУ "Бо жи дар Аџи ја" 
у Бе о гра ду.  09/002086/11

Пе тро вић Бо ри сав, Бе о град, ди пло ма Гра ђе вин ске шко ле у 
Бе о гра ду, пе ти сте пен.  09/002087/11

Шу ћу ро вић Ве сна, Бе о град, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле у 
Бе о гра ду.  09/002088/11

Ска кић Све тла на, Бе о град, ди пло ма II еко ном ске шко ле у 
Бе о гра ду.  09/002089/11

Ђо шић Мла ден, Бе о град, ди пло ма Ма шин ске шко ле у Бе о-
гра ду.  09/002090/11

Јан ко вић Ла зар, Ужи це, ди пло ма и све до чан ство II раз ре да 
Гра ђе вин ске шко ле у Бе о гра ду.  09/002091/11
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Де ла лић Ми о драг, Бе о град, I раз ре да Ко жар ско-тех нич ке 

шко ле у Бе о гра ду.  09/002092/11
Ива но вић Мар ко, Ми ро саљ ци, све до чан ство I раз ре да Тех-

нич ке шко ле "Ко лу ба ра" у Ла за рев цу.  09/002093/11
Фи ли по вић Го ран, Бе о град, IV раз ре да и ди пло ма Ма шин-

ске шко ле Змај у Зе му ну.  09/002094/11
Ко ва че вић Ми лош, Бе о град, све до чан ство ОШ "Бра ћа Ста-

мен ко вић" у Бе о гра ду.  09/002095/11
Ша кић Ми хај ло, Обре но вац, ди пло ма ЕТШ "Ра де Кон чар" 

у Бе о гра ду.  09/002096/11
Ср бу лов Ма ри на, Бе о град, I-IV раз ре да Сред ње ме ди цин-

ске шко ле "На де жда пе тро вић" у Зе му ну.  09/002097/11
Пе ко вић Са ра, Бе о град, све до чан ства I-IV раз ре да Пр ве 

еко ном ске шко ле у Бе о гра ду.  09/002098/11
То до ро вић Не над, Бе о град, I-III раз ре да Тех нич ке шко ле 

ГСП "Бо ра Мар ко вић" у Бе о гра ду.  09/002099/11
Ву ја то вић Ни ко ла, Ла за ре вац, I раз ре да тех нич ке шко ле 

"Ко лу ба ра " у Ла за рев цу.  09/002100/11
Ко ва че вић Пе тар, Бе о град, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле 

"На де жда Пе тро вић" у Зе му ну.  09/002101/11
Авра мо вић Дра ган, Бе о град, IV раз ре да и ди пло ма РУ "Но-

ви Бе о град"  Ма шин ска шко ла у Но вом Бе о гра ду.  09/002102/11
Дре ња нин Да ни је ла, Пе тро ва ра дин, ди пло ма Тех нич ке 

шко ле ГСП у Бе о гра ду.  09/002103/11
Сто ја но вић Ми лош, Бе о град, III-IV раз ре да Прав но-би ро-

тех нич ке шко ле у Бе о гра ду.  09/002104/11
Ву ко вић Сне жа на, Бе о град, ди пло ма и све до чан ства I-III 

раз ре да По љо при вред не шко ле ПКБ Кр ња ча у Бе о гра ду. 
  09/002105/11

Бр за ко вић Дра га на, Вин ча, I-IV раз ре да и ди пло ма VI бе о-
град ске гим на зи је.  09/002106/11

Ко ла рић Бо јан, Но ви Сад, I-III раз ре да и ди пло ма сред ње 
шко ле "Јо ван Ву ка но вић" у Н.Са ду.  09/002107/11

Не дељ ко вић Ви до сав, Ва ље во, ди пло ма НУ "Бо жи дар 
Аџи ја" у Бе о гра ду.  09/002108/11

Мар ко вић Ми лош, Но ви Сад, I раз ре да Вој не гим на зи је у 
Бе о гра ду.  09/002109/11

Јо вић Аца, Ужи це, све до чан ство ОШ "Ни ко ла Те сла" у 
Ске ли.  09/002110/11

Мар ко вић Ми лош, Но ви Сад, II раз ре да гим на зи је "Бо ри-
сав Пе тров Бра ца" у Вр шцу.  09/002111/11

Бо са нац Сте во, Вин ча, ди пло ма Еко ном ске шко ле "17. ок-
то бар" у Гроц кој.  09/002112/11

Ћи рић Сло бо дан, Ириг, IV раз ре да Сред ње по љо при вред не 
шко ле "Сте ван Пе тро вић Бри ле" у Ру ми.  09/002113/11

Ву чу ре вић Бо јан, Бе о град, све до чан ство I раз ре да По ли-
тех нич ке шко ле за но ве тех но ло ги је у Бе о гра ду.  09/002114/11

Ко ва че вић Алек сан дар, Срем ска Ка ме ни ца, I-III раз ре да 
Елек тро тех нич ке шко ле "Ми хај ло Пу пин" у Н.Са ду. 
  09/002115/11

Сла ви ца Ко стић, Ла за ре вац, I-II раз ре да Ма шин ске шко ле 
"Ра до је Да кић" у Бе о гра ду.  09/002116/11

Ша по њић Дра го мир, Но ва Ва рош, ди пло ма Елек тро при-
вред не шко ле у Бе о гра ду.  09/002117/11

Об ре за Мар ко, Бе о град, ди пло ма и све до чан ство I-III раз-
ре да Уго сти тељ ско ту ри стич ке шко ле у Бе о гра ду.  09/002118/11

Ва сић Ми лош, Бе о град, све до чан ство ОШ "Вла ди мир На-
зор" у Же ле зни ку.  09/002119/11

Цвет ков ски Ол га, Бе о град, ди пло ма Обра зов ни цен тар за бро-
дар ство, бро до град њу и хи дро град њу у Бе о гра ду.  09/002120/11

Јо ва но вић Игор, Бе о град, све до чан ство ОШ "Бра ни слав 
Ну шић" у Бе о гра ду.  09/002121/11

Ми тро вић Вла ди мир, Бе о град, све до чан ство ОШ "До си теј 
Об ра до вић" у Бе о гра ду.  09/002122/11

Пе ко вић Ми лој ко, Бе о град, све до чан ство ОШ "Бра ћа Ста-
мен ко вић" у Бе о гра ду.  09/002123/11

Кур чу бић Ма ја, Бе о град, ди пло ма Пр ве еко ном ске шко ле у 
Бе о гра ду.  09/002124/11

Осто јић Се ли мир, Бе о град, све до чан ство I раз ред Тех нич-
ке шко ле "Но ви Бе о град" у Бе о гра ду.  09/002125/11

Глу шче вић Ми ле, Бе о град, ди пло ма Же ле знич ки обра зов-
ни цен тар у Бе о гра ду.  09/002126/11

Пе тро вић Ани та, Бор ча, све до чан ство ОШ "Сте ван Сре-
мац" у Бор чи.  09/002127/11

Ћук Ана, Бе о град, ди пло ма Де ве те гим на зи је у Бе о гра ду.  
  09/002128/11

Му ха ре ми Зу ра, Бе о град, све до чан ство ОШ "Вој во да Сте-
па" у Бе о гра ду.  09/002129/11

Бо јо вић Љи ља на, Бе о град, ди пло ма ОЦ ПТТ НХ "Ми ро-
слав Јо ва но вић - Ми ми" у Бе о гра ду.  09/002130/11

Ми ха ље вић Жељ ко, Зе мун, I-III раз ре да Ма шин ске шко ле 
у Зе му ну.  09/002131/11

Чу бри ло Дар ко, Бе о град, I раз ре да Ма шин ско тех нич ке 
шко ле "1. мај".  09/002132/11

Ми ло ше вић Јо ва на, Бе о град, ди пло ма Пе те еко ном ске 
шко ле у Бе о гра ду.  09/002133/11

Та сић Ми о драг, Бе о град, ди пло ма Са о бра ћај но тех нич ка 
шко ла  у Зе му ну.  09/002134/11

Чу бри ло Дар ко, Бе о град, II-IV раз ре да и ди пло ма Ма шин-
ско тех нич ке шко ле "1. мај".  09/002135/11

Фин ци Ива на, Бе о град, II раз ре да V бе о град ске гим на зи је.   
 09/002136/11

Де лић Алек сан дар, Ба ра је во, I-II раз ре да сред ње шко ле у 
Ба ра је ву.  09/002137/11

Је лић Дар ко, Бе о град, III раз ре да и ди пло ма тре ћег сте пе на 
по ли тех нич ке ака де ми је у Бе о гра ду.  09/002138/11

Дап че вић Ве сна, Бе о град, IV раз ре да XII бе о град ске гим-
на зи је.  09/002139/11

Бо ван Ма ја, Бе о град, I раз ре да СМШ "Јо сип Сла вен ски" у 
Бе о гра ду.  09/002140/11

Ада мо вић Ми лош, Зе мун, I-IV раз ре да и ди пло ма Прав но 
би ро тех нич ке шко ле у Зе му ну.  09/002141/11

Кр ти нић Не дељ ка, Угри нов ци, I-III раз ре да Тек стил не 
шко ле у Бе о гра ду.  09/002142/11

Лу кић Дра ган, Бе о град, ди пло ма Уго сти тељ ско ту ри стич ке 
шко ле у Бе о гра ду.  09/002143/11

Ма ри чић Дра ган, Бе о град, I раз ре да ЕТОЦ "Ни ко ла Те сла" 
у Бе о гра ду.  09/002144/11

То до ро вић Алек сан дар, Бе о град, I-IV раз ре да и ди пло ма 
ЕТШ "Ни ко ла Те сла" у Бе о гра ду.  09/002145/11

Ра до ва но вић Де јан, Бе о град, I-II раз ре да ЕТШ "Ни ко ла Те-
сла" у Бе о гра ду.  09/002146/11

Пу ни шић Ми ха и ло, Бе о град, све до чан ство II раз ре да Пе те 
бе о град ске гим на зи је у Бе о гра ду.  09/002147/11

Ба кић Ра ди ша, Бе о град, све до чан ство I-II раз ре да Уго сти-
тељ ско ту ри стич ке шко ле у Бе о гра ду.  09/002148/11

Јо ва ше вић Дар ко, Ча чак, I-IV раз ре да Ме ди цин ске шко ле у 
Чач ку.  09/002149/11

Шку ле тић Ра де, Бе о град, све до чан ства I-II раз ре да Тех нич-
ке шко ле ГСП у Бе о гра ду.  09/002150/11

Фи лић Хе ле на, Гроц ка, све до чан ство IV раз ре да сред ње 
шко ле "17. ок то бар" у Гроц кој.  09/002151/11

Ко ста ди но вић Ле ла, Бе о град, све до чан ство и ди пло ма I 
еко ном ске шко ле у Бе о гра ду.  09/002152/11

Спи рић Бо ја на, Бе о град, све до чан ство I раз ре да Дру ге еко-
ном ске шко ле у Бе о гра ду.  09/002153/11

Ди мић Мар ко, Бе о град, ди пло ма Прав но би ро тех нич ке 
шко ле "Ди ми три је Да ви до вић" у Зе му ну.  09/002154/11

Ми ја то вић Ни ко ла, Бе о град, ди пло ма ЕТШ "Ра де Кон чар" 
у Бе о гра ду.  09/002155/11

Ра ши нац Алек сан дар, Бе о град, ди пло ма сред ње ПТТ шко ле. 
  09/002156/11

Вуч ко вић Ми ли ца, Бе о град, III раз ре да СМШ "Мо кра њац" 
у Бе о гра ду.  09/002157/11

кр пе шић Лу ка, Зе мун, ди пло ма Т.шко ле "пе тар Драп шин".  
  09/002158/11

Во ји но вић Рај ко, Си вац, ди пло ма Гра ђе вин ске шко ле у Бе-
о гра ду.  09/002159/11

Ста ни че вић Ни ко ла, Бе о град, све до чан ство I раз ре да Ва зду-
хо плов не ака де ми је "Пе тар Драп шин" у Бе о гра ду.  09/002160/11

Жи гић Би ља на, Бе о град, ди пло ма Ви со ке ту ри стич ке шко-
ле у Бе о гра ду бр. 14/2010.  09/002161/11

По по вић Мар ко, Бе о град, све до чан ство I раз ре да Пр ве 
спорт ске ко шар ка шке гим на зи је у Бе о гра ду.  09/002162/11

Шми гић Иван, Бе о град, ди пло ма Ви со ке ту ри стич ке шко ле 
у Бе о гра ду.  09/002163/11

По по вић Мар ко, Бе о град, све до чан ство II-IV раз ре да гим-
на зи је "Ру ђер Бо шко вић".  09/002164/11

Бла жић Сте фан, Обре но вац, све до чан ство I и II раз ре да 
Тех нич ке шко ле у Обре нов цу.  09/002165/11

Пе тро вић Ду шко, Зе мун, I-III раз ре да СТШ Зе мун.  
  09/002166/11

Гу ре шић Пе тар, Бе о град, све до чан ство I-III раз ре да Ма-
шин ске шко ле "Ра до је Да кић" у Бе о гра ду.  09/002167/11

Ра до са вље вић Ан дри ја на, Зе мун, I-IV раз ре да и ди пло ма 
Прав но бри ро тех нич ке шко ле у Зе му ну.  09/002168/11

Ди ми три је вић Бо јан, Бе о град, све до чан ство I и II раз ре да 
сред ње шко ле "Љу бо мир Ив ко вић Шу ца" у Ба ра је ву.  09/002169/11

Ђе рић Дра го, Сте по је вац, ди пло ма Тех нич ке шко ле у Ла за-
рев цу.  09/002170/11

Мар ко вић Го ран, Бе о град, ди пло ма зе мун ске гим на зи је.  
  09/002171/11

Бу ка ри ца Ни ко ла, Бе о град, ди пло ма шко ле уче ни ка у при-
вре ди у Бе о гра ду.  09/002172/11

Ша ба ни Ба де ма, Бе о град, ди пло ма По љо при вред не шко ле 
у Бе о гра ду.  09/002173/11

Сељ ви ја Су ља, При шти на, све до чан ства I-III раз ре да Тр го-
вач ке шко ле "Је зди мир Ло вић" у Бе о гра ду.  09/002174/11

Вељ ко вић Фи лип, Бе о град, ди пло ма и све до чан ство I-III 
раз ре да Тр го вач ке шко ле у Бе о гра ду.  09/002175/11

Јо ва но вић Ве сна, Бе о град, ди пло ма Пе те еко ном ске шко ле 
у Бе о гра ду.  09/002176/11

Ко јић Игор, Кле ње, ди пло ма и све до чан ства I-IV раз ре да 
Са о бра ћај но тех нич ке шко ле у Зе му ну.  09/002177/11

Ва си лић Де нис, Зе мун, све до чан ство ОШ "Или ја Бур ча-
нин" у Зе му ну.  09/002178/11

Је лић Миљ ка, Зе мун, ди пло ма Би бли о те кар ско књи жар ске 
шко ле "Иво Ан дрић".  09/002179/11

Стој ко вић Ма ри на, Зе мун, ди пло ма сред ње шко ле "Лу јо 
Да ви чо" у Бе о гра ду.  09/002180/11

Пу рић Ма ја, При је по ље, ди пло ма сред ње Ме ди цин ске 
шко ле Зве зда ра.  09/002181/11

Пе тро вић Дра ги ша, Слан ци, све до чан ство ОШ "Иван Ми-
лу ти но вић" у Слан ци ма.  09/002182/11

То до ро вић Оли ве ра, Бе о град, све до чан ство ОШ "Иван Ми-
лу ти но вић" у Бе о гра ду.  09/002183/11

Ди ми три је вић Алек сан дра, Бе о град, све до чан ство ОШ 
"Сте ван Син ђе лић".  09/002184/11

Пу шкаш Ро берт, Но ви Кне же вац, све до чан ство II раз ре да 
Ме ђу оп штин ског цен тра за усм. об. и вас. сред. ступ ња "Брат-
ство Је дин ство" у Но вом Кне жев цу.  09/002185/11

Пан те лић Ва ња, Бе о град, ди пло ма Прав но би ро тех нич ке 
шко ле у Зе му ну.  09/002186/11

Ра ић Ка ти ца, Бе о град, ди пло ма По љо при вред но-ве те ри-
нар ске шко ле у Сви лајн цу.  09/002187/11

Ђу рић Бра ни сла ва, Бач ка Па лан ка, ди пло ма гим на зи је "20. 
ок то бар" у Бач кој Па лан ци.  09/002188/11

Ва си лић Сне жа на, Бе о град, ди пло ма Ви ше ту ри стич ке 
шко ле у Бе о гра ду.  09/002189/11

По по вић Ду ња, Бе о град, ди пло ма Еко ном ско-тр го вин ске 
шко ле у Ку ли.  09/002190/11

Де лић Ма ри ја, Бе о град, ди пло ма Ви ше ту ри стич ке шко ле у 
Бе о гра ду.  09/002191/11

Јо ва но вић Та тја на, Ја го ди на, све до чан ства I-III раз ред Тех-
нич ке шко ле у Ја го ди ни.  09/002192/11

Ма нов Сил ви ја, Бе о град, ди пло ма ОВО "Јо сип Броз Ти то". 
  09/002193/11

Кр стић Ма ја, Бе о град, I-IV раз ре да и ди пло ма шко ле за не-
гу ле по те у Бе о гра ду.  09/002194/11

Мар ко вић Алек сан дра, Бе о град, ди пло ма Тех но арт Бе о-
град.  09/002195/11

Чо лић Сла ђа на, Вла ди ми ро вац, ди пло ма Же ле знич ке шко-
ле у Бе о гра ду.  09/002197/11

Сто ја нов Сил ва на, Обре но вац, I-III раз ре да и ди пло ма По-
љо при вред но хе миј ске шко ле у Обре нов цу.  09/002198/11

Ву чи ће вић Ру жи ца, Кра гу је вац, ди пло ма Ви ше ме ди цин-
ске шко ле у Бе о гра ду број 330/01.  09/002199/11

Сто јиљ ко вић Ср ђан, Бе о град, ди пло ма бр. 3456 Ви ше хо те-
ли јер ске шко ле у Бе о гра ду.  09/002200/11

Ра дош Гли го ри је, Ба тај ни ца, ди пло ма Гра ђе вин ско-тех нич-
ке шко ле у Бе о гра ду.  09/002201/11

Ми ло са вље вић Жи ки ца, Пан че во, ди пло ма Тех нич ке шко-
ле "25.Мај" у Пан че ву.  09/002202/11

Бу шић Ол га, Бе о град, ди пло ма ви со ка ту ри стич ка шко ла 
стру ков них сту ди ја у Бе о гра ду.  09/002203/11

Ми ха и ло вић Ду шан, Бе о град, ди пло ма Шко ског цен тра 
ПТТ у Бе о гра ду.  09/002205/11

Го лу бо вић Ра де, Ужи це, ди пло ма III сте пе на шко ле "Ра до је 
Ма рић" у Ужи цу.  09/002206/11

Ве лич ков Ср би слав, Ки кин да, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 
Ки кин ди.  09/002207/11

Ни ко лић Је ле на, Ниш, ди пло ма Ад ми ни стра тив но тех нич-
ке шко ле у Ни шу.  09/002208/11

Мир ја на Ни ко лић, Га ко во, I-III раз ре да и ди пло ма Тек стил-
но-ко жар ске шко ле у Сом бо ру.  09/002209/11

Ђор ђе вић Со ња, Ле ско вац, ди пло ма Фи ло зоф ског фа кул те-
та у Ни шу.  09/002210/11

Ба ји но вић Да ни је ла, Шар ба но вац, III раз ре да Обра зов ног 
цен тра "Иво Ло ла Ри бар" ООУР Ру дар ско-ме та лур шка шко ла у 
Бо ру.  09/002211/11

Бо жић Та ња, Вр њач ка Ба ња, ди пло ма гим на зи је у Вр њач-
кој ба њи.  09/002212/11

Спер лић На та ша, Кла до во, ОШ у Кла до ву.  09/002213/11
Јан ко вић Ми лан, До ња Ли ва ди ца, I раз ре да ЕУШ "Вук Ка-

ра џић" у Ве ли кој Пла ни.  09/002214/11
То до ро вић Алек сан дар, Оби лић, I-III раз ре да и ди пло му 

Тех нич ке шко ле у Оби ли ћу.  09/002215/11
Ми ја и ло вић Ми ло рад, По же га, II раз ре да Обра зов ног цен-

тра у По же ги.  09/002216/11
Ра ди во је вић Љу би ша, При бој, ди пло ма МЕТ шко ле у При-

бо ју.  09/002217/11
До рон тић Са ша, Шид, Ди пло ма IV сте пе на Уго сти тељ ско-

ту ри стич ке шко ле у Бе о гра ду.  09/002218/11
Јо ва нов Ср ђан, Гај, ди пло ма ШЦ "Јо сиф Пан чић" сред ње 

ве те ри нар ске шко ле у Пан че ву.  09/002219/11
Ди нић Бра ни слав, Бе о град, II раз ре да Тех нич ке шко ле у 

Но вом Бе о гра ду.  09/002220/11
Ма зи ња нин Све то зар, Бе о град, ОШ "Бран ко Пе шић".  

  09/002221/11
По пра шчић Дра го мир, Бе о град, II раз ре да сред ње ма шин-

ске шко ле у Зе му ну.  09/002222/11
Јо ви чић Да ни је ла, Бе о град, ди пло ма Ви ше ту ри стич ке 

шко ле у Бе о гра ду.  09/002223/11
Ђо кић Ра ди во је, Ча чак, ди пло ма Гим на зи је у Чач ку.  

  09/002224/11
Сте фа но вић Сла ви ша, Сме де рев ска Па лан ка, ди пло ма Тех-

нич ке шко ле Мла де но вац.  09/002225/11
Ока но вић Ма ја, Бе о град, I-II раз ре да Сре ње шко ле "Гроц ка" 

у Гроц кој.  09/002226/11
Јо ва но вић Јо ван, Ча чак, ди пло ма Гим на зи је у Чач ку.   

 09/002227/11
Стој ко вић Ми ро слав, Ку са дак, Ди пло ма V сте пе на сред ње 

ПТТ шко ле у Бе о гра ду.  09/002228/11
Ћи ро вић Мил ка, Бе о град, IV раз ре да и ди пло ма гим на зи је. 

  09/002229/11
Ба ба нић Ми лош, Бе о град, ди пло ма Ви ше хо те ли јер ске 

шко ле у Бе о гра ду.  09/002230/11
Вељ ко вић Ма ри на, Бој ник, ди пло ма тех нич ке шко ле "Бо-

шко Кр стић" Бој ник.  09/002231/11
Ми ло вац Но во, Бе о град, ди пло ма Гра ђе вин ске шко ле у Бе-

о гра ду.  09/002232/11
Пу рић Го ран, Бе о град, ди пло ма ЕТШ "Ра де Кон чар" у Бе о-

гра ду.  09/002233/11
Ћи рић Не над, Бе о град, IV раз ре да Тех нич ке шко ле ГСП 

Бе о град.  09/002234/11
Не сто ро вић Ти ја на, Бе о град, ди пло ма Прав но би ро тех нич-

ке шко ле "Ди ми три је Да ви до вић" у Бе о гра ду.  09/002235/11
Пу рић Иван, Бе о град, ди пло ма Тех нич ке шко ле "Иво Ло ла 

Ри бар" у Же ле зни ку.  09/002236/11
Орељ Ве сна, Сур дук, ди пло ма Уго сти тељ ско ту ри стич ке 

шко ле у Бе о гра ду.  09/002237/11
Ри стић На та ша, Ка лу ђе ри ца, I-IV раз ре да и ди пло ма Тех-

нич ке шко ле ГСП у Бе о гра ду.  09/002238/11
Са ви ће вић Алек сан дар, Па ра ћин, ди пло ма Ауто са о бра ћај-

не шко ле у Зе му ну, тре ћи сте пен.  09/002239/11
Са рић Алек сан дар, Бе о град, Све до чан ство I,II,III,IV и Ди-

пло ма IV раз ре да ХV Бе о град ске гим на зи је.  09/002240/11
Ћо со вић Ми љан, Цре па ја, ди пло ма сред ње Елек тро-тех-

нич ке шко ле "Ни ко ла Те сла" у Пан че ву.  09/002241/11
Бо рак Не над, Бе о град, I и II раз ре да гим на зи је "Све ти Са-

ва" у Бе о гра ду.  09/002242/11
Го ве да ри ца Са ња, Бе о град, ди пло ма сред ње Ме ди цин ске 

шко ле у Бе о гра ду.  09/002243/11
Ива но вић Кри сти на, Лу гав чи на, ОШ "Хе рој Ср ба" у Оси-

па о ни ци.  09/002244/11
Сто ја нов ски Бо шко, Сме де рев ска Па лан ка, ди пло му IV 

сте пе на Ма шин ско-елек тро тех нич кој шко ли "Го ша" У Сме де-
рев ској Па лан ци.  09/002245/11

Ва сић Вла ди мир, Бе о град, ди пло ма ЕТШ "Сте ван Фи ли по-
вић" у Бе о гра ду.  09/002246/11

Са вић Ве сна, Ја го ди на, IV раз ре да Же ле знич ке тех нич ке 
шко ле у Бе о гра ду.  09/002247/11

Ђу рић Го ран, Бе о град, I-IV раз ре да и ди пло ма че твр те бе о-
град ске гим на зи је.  09/002248/11

Лу кић Ми лан, Ма ли Звор ник, ди пло ма Ви ше шко ле за ор-
га ни за ци ју ра да у Но вом Са ду.  09/002249/11

Ду њић Го ран, Ри пањ, ди пло ма Са о бра ћај не ма шин ске тех-
нич ке шко ле ГСП "Бо ра Мар ко вић" у Бе о гра ду.  09/002250/11
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Оспо ре ним од ред ба ма чла на 10. Пра вил ни ка из ме њен је члан 

22. основ ног тек ста Пра вил ни ка, та ко што је про пи са но: да се под 
од го ва ра ју ћим стам бе ним про сто ром, у сми слу За ко на и овог пра-
вил ни ка, под ра зу ме ва 20 ква драт них ме та ра стам бе ног про сто ра 
по чла ну по ро ди це под но си о ца зах те ва (став 1.); да под но си лац 
зах те ва и чла но ви ње го ве по ро ди це мо гу, у сми слу За ко на и овог 
пра вил ни ка, по се до ва ти по ред од го ва ра ју ћег стам бе ног про сто ра 
и га ра жу (став 2.); да се под ну жним еко ном ским згра да ма у по-
љо при вред ном до ма ћин ству, у сми слу За ко на и овог пра вил ни ка, 
под ра зу ме ва ју ма њи обо ри, шта ле, ам ба ри и на стре шни це (став 3.).

Устав ни суд је кон ста то вао да је оспо ре на од ред ба чла на 10. 
став 1. Пра вил ни ка пре ста ла да ва жи на осно ву чла на 8. Пра вил-
ни ка о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма и 
на чи ну оства ри ва ња пра ва на фи нан сиј ску по др шку по ро ди ци са 
де цом („Слу жбе ни гла сник РС”, број 107/06),  ко ји је сту пио на 
сна гу 6. де цем бра 2006. го ди не. Од ред бом чла на 8. но ве ли ра ног 
Пра вил ни ка про пи са но је да се под од го ва ра ју ћим стам бе ним про-
сто ром, у сми слу За ко на и овог пра вил ни ка, под ра зу ме ва со ба по 
чла ну по ро ди це, плус још јед на со ба. 

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 12. ст. 1. и 2. Пра вил ни ка из ме-
њен је члан 29. основ ног тек ста Пра вил ни ка, та ко што је про пи са но: 
да не по сред на бри га о де те ту у сми слу За ко на и овог пра вил ни ка, 
под ра зу ме ва не по сред но ста ра ње о жи во ту, здра вљу, вас пи та ва њу 
и обра зо ва њу де те та (став 1.), а да из у зет но, ро ди тељ не по сред но 
бри не и о де те ту ко је сва ко днев но пу ту је у ме сто шко ло ва ња, ко је 
по ха ђа шко лу ин тер нат ског ти па ван ме ста пре би ва ли шта - бо ра ви-
шта, или сред њу шко лу ко ја не по сто ји у ме сту пре би ва ли шта, од-
но сно по ха ђа же ље ну сред њу шко лу ко ју је због не до вољ ног бро ја 
бо до ва мо ра ло да упи ше у дру гом ме сту (став 2.).

Оспо ре ним од ред ба ма чла на 13. Пра вил ни ка, ко ји ма је из-
ме њен члан 32. основ ног тек ста Пра вил ни ка, про пи са но је: да је 
са мо хра ни ро ди тељ, у сми слу За ко на и овог пра вил ни ка, ро ди тељ 
ко ји са мо стал но вр ши ро ди тељ ско пра во у скла ду са од ред ба ма 
По ро дич ног за ко на („Слу жбе ни гла сник РС”, број 18/05), као и да 
ће се ро ди тељ сма тра ти са мо хра ним у сле де ћим слу ча је ви ма: 1) 
ка да је дру ги ро ди тељ по стао пот пу но и трај но не спо со бан за при-
вре ђи ва ње, а ни је сте као пра во на пен зи ју; 2) ка да се дру ги ро ди-
тељ на ла зи на од слу же њу вој ног ро ка; 3) ка да се дру ги ро ди тељ 
на ла зи на из др жа ва њу ка зне за тво ра ду же од шест ме се ци. 

Од ред ба ма Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да се брак 
и од но си у бра ку и по ро ди ци уре ђу ју за ко ном и да се ван брач на 
за јед ни ца из јед на ча ва са бра ком, у скла ду са за ко ном (члан 62. ст. 
4. и 5.); да Ре пу бли ка Ср би ја под сти че ро ди те ље да се од лу че на 
ра ђа ње де це и по ма же им у то ме (члан 63. став 2.); да де ца ужи ва ју 
људ ска пра ва при ме ре но свом уз ра сту и ду шев ној зре ло сти, као и 
да се пра ва де те та и њи хо ва за шти та уре ђу ју за ко ном (члан 64. ст. 
1. и 5.); да ро ди те љи има ју пра во и ду жност да из др жа ва ју, вас-
пи та ва ју и обра зу ју сво ју де цу, и у то ме су рав но прав ни (члан 65. 
став 1.); да по ро ди ца, мај ка, са мо хра ни ро ди тељ и де те у Ре пу бли-
ци Ср би ји ужи ва ју по себ ну за шти ту, у скла ду са за ко ном, а мај ци 
се пру жа по себ на по др шка и за шти та пре и по сле по ро ђа ја (члан 
66. ст. 1. и 2.); да Ре пу бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је си стем у 
обла сти бри ге о де ци (члан 97. тач ка 10.). 

За ко ном о фи нан сиј ској по др шци по ро ди ци са де цом („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) про пи са но је: да се 
пра во на де чи ји до да так мо же оства ри ти уко ли ко под но си лац зах-
те ва, од но сно чла но ви ње го ве по ро ди це не по се ду ју не по крет но-
сти на те ри то ри ји Ср би је, осим од го ва ра ју ћег стам бе ног про сто-
ра  ко ји од го ва ра по тре ба ма по је дин ца, од но сно по ро ди це, а да се 
из у зет но пра во на де чи ји до да так мо же оства ри ти уко ли ко под но-
си лац зах те ва, од но сно чла но ви ње го ве по ро ди це, ко ји оства ру ју 
до хо дак од по љо при вре де, не по се ду ју не по крет но сти на те ри то-
ри ји Ср би је, осим од го ва ра ју ћег стам бе ног про сто ра ко ји од го ва ра 
по тре ба ма по је дин ца, од но сно по ро ди це и дру гих ну жних еко ном-
ских згра да у по љо при вред ном до ма ћин ству и зе мљи шта  у по вр-
ши ни до два хек та ра по чла ну по ро ди це (члан 6. ст. 1. и 2.); да де-
чи ји до да так оства ру је је дан од ро ди те ља ко ји не по сред но бри не о 
де те ту, ко ји је др жа вља нин Ср би је, има пре би ва ли ште на те ри то-
ри ји Ре пу бли ке Ср би је и оства ру је пра во на здрав стве ну за шти ту 
пре ко Ре пу блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње за пр во, дру-
го, тре ће и че твр то де те по ре ду ро ђе ња у по ро ди ци, од да на под-
не тог зах те ва, под усло ви ма пред ви ђе ним овим за ко ном (члан 17. 
став 1.), као и да се за са мо хра не ро ди те ље цен зус утвр ђен у чла ну 
19. За ко на уве ћа ва за 20% (члан 20). 

Од ред ба ма За ко на о др жав ној упра ви („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 79/05 и 101/07) про пи са но је: да се пра вил ни ком раз ра ђу-
ју по је ди не од ред бе за ко на или про пи са Вла де (члан 15. став 2.); 
да ми ни стар ства и по себ не ор га ни за ци је мо гу до но си ти про пи се 
са мо кад су на то из ри чи то овла шће ни за ко ном или про пи сом Вла-
де, те да ми ни стар ства и по себ не ор га ни за ци је не мо гу про пи сом 
од ре ђи ва ти сво је или ту ђе над ле жно сти, ни ти фи зич ким и прав-
ним ли ци ма уста но вља ва ти пра ва и оба ве зе ко је ни су већ уста но-
вље не за ко ном (члан 16. ст. 1. и 2.).

Има ју ћи у ви ду пред мет овог устав но суд ског по ступ ка, 
Устав ни суд је нај пре кон ста то вао да се пра вил ни ком као про пи-
сом ор га на др жав не упра ве раз ра ђу ју по је ди не од ред бе за ко на или 
про пи са Вла де, те да је ми ни стар над ле жан за со ци јал на пи та ња, 
са гла сно од ред би чла на 26. став 1. За ко на о фи нан сиј ској по др-
шци по ро ди ци са де цом, имао овла шће ње да пра вил ни ком про-
пи ше, по ред оста лог, бли же усло ве и на чин оства ри ва ња пра ва 
на де чи ји до да так. Да кле, до но си лац оспо ре ног Пра вил ни ка ни је 
био овла шћен да од ре ђу је прав ну са др жи ну по је ди них ин сти ту та 
из обла сти си сте ма бри ге о де ци, од но сно зна че ње по је ди них за-
кон ских из ра за ко је ни је де фи ни сао сам за ко но да вац, већ је тре ба-
ло да раз ра ди и кон кре ти зу је по сто је ће од ред бе за ко на у по гле ду 
усло ва и на чи на оства ри ва ња од ре ђе ног за ко ном при зна тог пра ва. 
Ме ђу тим, по оце ни Устав ног су да, до но си лац оспо ре ног ак та је 
пре ко ра чио за ко ном утвр ђе на овла шће ња ор га на упра ве у до но ше-
њу про пи са ка да је оспо ре ним од ред ба ма Пра вил ни ка не по сред но 
уре дио са др жи ну по је ди них за кон ских ин сти ту та, као што су: ну-
жне еко ном ске згра де у по љо при вред ном до ма ћин ству (члан 10. 
став 3.), не по сред на бри га о де те ту (члан 12. ст. 1. и 2.) и са мо-
хра ни ро ди тељ (члан 13.). Оспо ре ном од ред бом чла на 10. став 2. 
Пра вил ни ка про пи са но је да под но си лац зах те ва и чла но ви ње го ве 
по ро ди це мо гу по се до ва ти по ред од го ва ра ју ћег стам бе ног про сто-
ра и га ра жу, на ко ји на чин су им да та ве ћа пра ва од оних ко ја су 
про пи са на чла ном 6. став 1. За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро-
ди ци са де цом, што је су прот но за бра ни из чла на 16. став 2. За ко на 
о др жав ној упра ви. По ла зе ћи од из ло же ног, Устав ни суд је оце нио 
да оспо ре не од ред бе Пра вил ни ка на ве де не у тач ки 1. из ре ке ни су 
у са гла сно сти за за ко ном. 

С об зи ром на то да је у то ку по ступ ка оспо ре на од ред ба чла-
на 10. став 1. Пра вил ни ка пре ста ла да ва жи, Суд је, са гла сно од-
ред би чла на 57. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду, об у ста вио по сту-
пак за оце ну за ко ни то сти, као у тач ки 2. из ре ке.  

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба 
чла на 45. тач ка 4), чла на 46. тач ка 7) и чла на 57. тач ка 2) За ко на о 
Устав ном су ду, од лу чио као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред бе Пра вил ни ка 
из тач ке 1. из ре ке пре ста ју да ва же да ном об ја вљи ва ња Од лу ке 
Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

IУ број 49/2006
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Бо са Не на дић, с.р.

938
Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Дра ги ша Сли јеп че вић 

и су ди је др Оли ве ра Ву чић, Бра ти слав Ђо кић, Ве сна Илић-Пре-
лић, др Го ран Илић, др Аг неш Кар таг-Од ри, Ка та ри на Ма ној ло-
вић-Ан дрић, мр Ми лан Мар ко вић, др Бо са Не на дић, Ми лан Ста-
нић, др Дра ган Сто ја но вић, мр То ми слав Стој ко вић, Са ба ху дин 
Та хи ро вић и Пре драг Ћет ко вић, на осно ву чла на 167. став 1. тач ка 
1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 17. мар та 2011. 
го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

1. Утвр ђу је се да од ред бе чла на 18. став 1. у де лу ко ји гла-
си: „са гла сно шћу вла сни ка и дру гих по себ них де ло ва згра де ко ји-
ма при па да ви ше од по ло ви не укуп не по вр ши не ста но ва и дру гих 
по себ них де ло ва згра де”, чла на 21. став 3. и чла на 22. став 2. За-
ко на о одр жа ва њу стам бе них згра да („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
44/95, 46/98 и 1/01), ни су у са гла сно сти са Уста вом и по твр ђе ним 
ме ђу на род ним уго во ри ма.
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2. Об у ста вља се по сту пак за оце ну устав но сти од ред бе чла на 
37. За ко на из тач ке 1. 

Образложење

Устав ном су ду под не те су ини ци ја ти ве за оце ну устав но сти 
од ре да ба чл. 18, 21, 22. и 37.  За ко на о одр жа ва њу стам бе них згра-
да („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 44/95, 46/98 и 1/01). У ини ци ја ти-
ва ма се на во ди да оспо ре не од ред бе За ко на ни су у са гла сно сти са 
од ред ба ма Уста ва Ре пу бли ке Ср би је ко ји ма је га ран то ва но пра во 
на имо ви ну.  Ука зу је се да је од ред бом чла на 1. став 1. Про то ко ла 
1 уз Европ ску кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва и основ них 
сло бо да та ко ђе пред ви ђе но да „сва ко фи зич ко и прав но ли це има 
пра во на нео ме та но ужи ва ње сво је имо ви не и да ни ко не мо же би-
ти ли шен сво је имо ви не осим у јав ном ин те ре су и под усло ви ма 
пред ви ђе ним за ко ном и оп штим на че ли ма ме ђу на род ног пра ва”. 
По ми шље њу ини ци ја то ра, про ме ном на ме не и мо гућ но шћу рас-
по ла га ња за јед нич ком имо ви ном во љом ве ћи не, ка ко је про пи са но  
оспо ре ним од ред ба ма За ко на, а не во љом свих вла сни ка за јед нич-
ке имо ви не, омо гу ћа ва се „од у зи ма ње за јед нич ке сво ји не и ње но 
пре тва ра ње у ис кљу чи ву сво ји ну или су сво ји ну тре ћих ли ца”. На-
во ди се да  су се, сту па њем на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 
8. но вем бра 2006. го ди не и ра ти фи ка ци јом Европ ске кон вен ци је за 
за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да, сте кли усло ви да се о 
устав но сти оспо ре них од ре да ба За ко на од лу чи са гла сно од ред ба-
ма ва же ћег Уста ва. 

У прет ход ном по ступ ку, по ред оста лог, Устав ни суд је утвр-
дио: да оспо ре ни За кон о одр жа ва њу стам бе них згра да, ко ји је до-
нет 1995. го ди не, ни је уса гла шен са ва же ћим Уста вом Ре пу бли ке 
Ср би је, са гла сно чла ну 15. Устав ног за ко на за спро во ђе ње Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је; да је рок за уса гла ша ва ње за ко на до не тих на 
осно ву Уста ва Ре пу бли ке Ср би је од 1990. го ди не ис те као  31. де-
цем бра 2008. го ди не, те да су се, са гла сно чла ну 167. Уста ва, сте-
кли усло ви да Устав ни суд из вр ши оце ну устав но сти оспо ре них 
од ре да ба За ко на о одр жа ва њу стам бе них згра да на осно ву од ре-
да ба Уста ва ко ји је на сна зи; да је Устав ни суд Ре ше њем IУ-95/06 
од 16. ју ла 2009. го ди не  по кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти 
оспо ре них од ре да ба За ко на; да је то Ре ше ње до ста вио На род ној 
скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је на од го вор, као и да је За ко но дав ни 
од бор, у име На род не скуп шти не, 27. ок то бра 2009. го ди не Устав-
ном су ду до ста вио од го вор.

У од го во ру За ко но дав ног од бо ра На род не скуп шти не на во ди 
се да оспо ре не од ред бе За ко на не пред ста вља ју основ за ис кљу чи-
ва ње де ла вла сни ка из пра ва од лу чи ва ња ко је се ти че вр ше ња сво-
јин ско прав них овла шће ња, јер вла сни ци ма ни је ус кра ће но пра во 
од лу чи ва ња, већ се њи ма уре ђу је на чин упра вља ња и ко ри шће ња 
за јед нич ке не де љи ве сво ји не. Та ко ђе се на во ди да оспо ре не од ред-
бе За ко на ни су не са гла сне са устав ном га ран ци јом о пра ву мир ног 
ужи ва ња сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва, јер је у пи та њу пра-
во за јед нич ке не де љи ве сво ји не као спе ци фич но пра во вла сни ка 
по себ них де ло ва згра де ко је је ме ђу соб но усло вље но, од но сно не-
вр ше ње пра ва јед ног вла сни ка оне мо гу ћа ва вр ше ње пра ва дру гог. 
Ис ти че се да ва же ћи Устав пра во на имо ви ну ни је уре дио на бит но 
дру га чи ји на чин не го што је то би ло про пи са но од ред ба ма Уста ва 
од 1990. го ди не, те да уре ђи ва ње од но са у по гле ду на чи на до но ше-
ња од лу ка о ко ри шће њу де ло ва згра де ко ји  су у за јед нич кој сво-
ји ни, са пра вом уче шћа свих вла сни ка ста но ва и дру гих по себ них 
де ло ва згра де, уз мо гућ ност ве ћин ског од лу чи ва ња, ни је не са гла-
сно са Уста вом Ре пу бли ке Ср би је, а ти ме и са чла ном 1. Про то ко ла 
1 уз Европ ску кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва и основ них 
сло бо да.

Оспо ре ним од ред ба ма За ко на про пи са но је: да скуп шти-
на згра де, са гла сно шћу вла сни ка ста но ва и дру гих по себ них де-
ло ва згра де ко ји ма при па да ви ше од по ло ви не укуп не по вр ши не 
ста но ва и дру гих по себ них де ло ва згра де, мо же до не ти од лу ку о 
из во ђе њу ра до ва на са на ци ји рав ног кро ва, од но сно кров не кон-
струк ци је ко јом се са гла сној про пи си ма о пла ни ра њу и уре ђе њу 
про сто ра и из град ње обје ка та, мо же из гра ди ти, од но сно адап ти-
ра ти но ви стан (члан 18.); да је иста мо гућ ност скуп шти не згра де 
пред ви ђе на и у слу ча ју пре тва ра ња за јед нич ке про сто ри је у стан 
или по слов ни про стор  од ред ба ма  чла на 21. За ко на, од но сно мо-
гућ ност да ове ра до ве из ве де не ко од вла сни ка ста но ва или чла но-
ва њи хо вог по ро дич ног до ма ћин ства, или тре ће ли це ако се утвр ди 
да вла сни ци или чла но ви њи хо вог по ро дич ног до ма ћин ства ни су 

за то за ин те ре со ва ни; да скуп шти на згра де, ако за јед нич ка про сто-
ри ја не ис пу ња ва про пи са не усло ве за пре тва ра ње у по се бан стан, 
мо же да до не се од лу ку о при па ја њу те про сто ри је су сед ном ста-
ну, од но сно пот кров ној про сто ри ји са гла сно шћу вла сни ка ста но-
ва, од но сно дру гих по себ них де ло ва згра де ко ји ма при па да  ви ше 
од по ло ви не укуп не по вр ши не ста но ва и дру гих по себ них де ло ва 
згра де (члан 22.). Од ред ба ма чла на 37. За ко на про пи са но је да, за 
вре ме ва же ња За ко на о при ба вља њу ста но ва за по тре бе ка дро ва 
и по вра так исе ље них ли ца у АП Ко со во и Ме то хи ја („Слу жбе ни 
лист СРЈ”, број 24/94), пр вен ство у оства ри ва њу пра ва на над зи ђи-
ва ње згра да и пре тва ра ње за јед нич ких про сто ри ја у ста но ве има ју 
ли ца од ре ђе на тим за ко ном (став 1.), а да од лу ка ор га на упра вља-
ња или пи сме на са гла сност ве ћи не ко ри сни ка ста но ва о да ва њу на 
ко ри шће ње за јед нич ких про сто ри ја за ста но ва ње или оба вља ње 
по слов не де лат но сти, до не та до да на сту па ња на сна гу овог за ко-
на, пред ста вља основ за оства ри ва ње пра ва из чл. 21. и 22. овог 
за ко на и слу жи као до каз о пра ву ко ри шће ња ра ди из во ђе ња ра до-
ва у сми слу про пи са о пла ни ра њу и уре ђе њу про сто ра и из град њи 
обје ка та (став 2.).

Устав Ре пу бли ке Ср би је га ран ту је пра во на имо ви ну, та ко 
што чла ном 58. јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин-
ских пра ва сте че них на осно ву за ко на (став 1.) и уре ђу је да пра во 
сво ји не мо же би ти од у зе то или огра ни че но са мо у јав ном ин те-
ре су утвр ђе ном на осно ву за ко на, уз на кна ду ко ја не мо же би ти 
ни жа од тр жи шне (став 2.), да се за ко ном мо же огра ни чи ти на чин 
ко ри шће ња имо ви не (став 3.), те да је од у зи ма ње или огра ни че ње 
имо ви не ра ди на пла те по ре за и дру гих да жби на или ка зни, до зво-
ље но са мо у скла ду са за ко ном (став 4.). Од ред ба ма чл. 18. и 20. 
Уста ва од ре ђе не су гра ни це за ко но дав них овла шће ња при уре ђи-
ва њу Уста вом за јем че них људ ских пра ва и сло бо да у ко ја спа да и 
пра во на имо ви ну, та ко што је утвр ђе но да при уре ђи ва њу на чи на 
оства ри ва ња по је ди них пра ва, за кон ни у ком слу ча ју не сме да 
ути че на су шти ну за јем че ног пра ва, да пра ва мо гу би ти за ко ном 
огра ни че на ако огра ни че ње до пу шта Устав, у свр хе ра ди ко јих га 
Устав до пу шта, у оби му ко ји је нео п хо дан да се за до во љи устав-
на свр ха у де мо крат ском дру штву и без за ди ра ња у су шти ну за-
јем че ног пра ва, као и да су при огра ни ча ва њу пра ва сви др жав ни 
ор га ни ду жни да во де ра чу на о су шти ни пра ва ко је се огра ни ча ва, 
ва жно сти свр хе огра ни че ња, при ро ди и оби му огра ни че ња, од но су 
огра ни че ња са свр хом огра ни че ња и о то ме да ли по сто ји на чин 
да се свр ха огра ни че ња по стиг не ма њим огра ни че њем пра ва. Пре-
ма чла ну 21. став 1. Уста ва, пред Уста вом и за ко ном сви су јед на-
ки. Од ред ба ма чла на 194. Уста ва уре ђе на је хи је рар хи ја до ма ћих и 
ме ђу на род них оп штих прав них ака та, та ко што је, по ред оста лог, 
утвр ђе но: да сви за ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли ци 
Ср би ји мо ра ју би ти са гла сни са Уста вом (став 3.); да су по твр ђе ни 
ме ђу на род ни уго во ри и оп ште при хва ће на пра ви ла ме ђу на род ног 
пра ва део прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је и да по твр ђе ни ме ђу-
на род ни уго во ри не сме ју би ти у су прот но сти са Уста вом (став 4.); 
да за ко ни и дру ги оп шти ак ти до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји не сме ју 
би ти у су прот но сти са по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма и оп-
ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва (став 5.).

Од ред ба ма чла на 1. Про то ко ла 1 уз Европ ску кон вен ци ју за 
за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да про пи са но је да: сва-
ко фи зич ко и прав но ли це има пра во на нео ме та но ужи ва ње сво-
је имо ви не и да ни ко не мо же би ти ли шен сво је имо ви не, осим у 
јав ном ин те ре су и под усло ви ма пред ви ђе ним за ко ном и оп штим 
на че ли ма ме ђу на род ног пра ва (став 1.); да прет ход не од ред бе, ме-
ђу тим, ни на ко ји на чин не ути чу на пра во др жа ве да при ме њу је 
за ко не ко је сма тра по треб ним да би ре гу ли са ла ко ри шће ње имо-
ви не у скла ду с оп штим ин те ре си ма или да би обез бе ди ла на пла ту 
по ре за или дру гих да жби на или ка зни (став 2.).

За ко ном о одр жа ва њу стам бе них згра да утвр ђу ју се пра ва и 
оба ве зе вла сни ка ста но ва и дру гих по себ них де ло ва згра де у по-
гле ду одр жа ва ња и ко ри шће ња стам бе не згра де и ста но ва и дру гих 
по себ них де ло ва у згра ди, од ре ђу ју ра до ви на одр жа ва њу ко ји ма 
се спре ча ва или от кла ња опа сност по жи вот и здра вље љу ди, од но-
сно ко ји ма се обез бе ђу је си гур ност ко ри сни ка згра де и око ли не и 
уре ђу је на чин упра вља ња стам бе ном згра дом (члан 1.). Ме ђу тим, 
по ми шље њу ини ци ја то ра, оспо ре ним од ред ба ма чл. 18, 21. и 22. 
За ко на, омо гу ћа ва се „од у зи ма ње за јед нич ке сво ји не и ње но пре-
тва ра ње у ис кљу чи ву сво ји ну или сво ји ну тре ћих ли ца”. Устав-
ни суд је кон ста то вао да се ве ћи на за ко на ко ји са др же од ред бе о 
од у зи ма њу или огра ни че њу пра ва сво ји не и дру гих имо вин ских 
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пра ва,  од но се на по ступ ке ко ји ма др жав ни ор ган, од но сно но си о-
ци јав них овла шће ња мо гу узе ти од ре ђе ни део имо ви не не ког ли-
ца у јав ном ин те ре су. За раз ли ку од тих за ко на, оспо ре ни За кон 
чи је су од ред бе оспо ре не, ка рак те ри сти чан је по сле де ћем: пр во, 
да уре ђу је прав не од но се ме ђу по је дин ци ма (фи зич ким и прав ним 
ли ци ма) као вла сни ци ма ста но ва и дру гих по себ них де ло ва згра де 
(у да љем тек сту: ета жни вла сни ци); дру го, да се прав ни од но си 
ме ђу ета жним вла сни ци ма уре ђу ју у по гле ду одр жа ва ња и ко ри-
шће ња стам бе не згра де и ње них по себ них и за јед нич ких де ло ва; 
тре ће, да уре ђи ва ње на чи на ко ри шће ња за јед нич ких де ло ва згра де 
об у хва та и мо гућ ност да ета жни вла сни ци ко ји ма при па да ви ше 
од по ло ви не укуп не по вр ши не ста но ва и дру гих по себ них де ло-
ва згра де, до не су од лу ку ко јом ме ња ју на ме ну за јед нич ких де ло ва 
згра де, што за по сле ди цу мо же има ти да вла сни ци ко ји ма при па да 
ма ње од по ло ви не укуп не по вр ши не ста но ва и по себ них де ло ва 
згра де бу ду ли ше ни имо вин ских пра ва на по је ди ним за јед нич ким 
де ло ви ма згра де, ми мо сво је во ље.

У ре ша ва њу спор ног устав но прав ног пи та ња о то ме има ли 
по вре де имо вин ских пра ва вла сни ка ста но ва и дру гих по себ них 
де ло ва згра де, про ме ном на ме не за јед нич ких де ло ва згра де на 
осно ву од лу ке скуп шти не згра де до не те са гла сно шћу ета жних 
вла сни ка ко ји ма при па да ви ше од по ло ви не укуп не по вр ши не ста-
но ва и дру гих по себ них де ло ва згра де, ка ко је то пред ви ђе но оспо-
ре ним од ред ба ма чл. 18, 21. и 22. За ко на, Устав ни суд је по шао 
од чи ње ни це да пра во на стан ви ше ни је устав на ка те го ри ја, да 
стам бе не згра де и ста но ви као њи хо ви по себ ни де ло ви ви ше ни-
су у дру штве ној сво ји ни на ко јој се пре ма ра ни је ва же ћем Уста ву 
мо гло сте ћи пра во ко ри шће ња, те чи ње ни це да ко ри шће ње, по ред 
др жа ња и рас по ла га ња, чи ни јед но од пра ва ко јим се де фи ни ше 
са др жи на пој ма сво ји не. Сто га је Устав ни суд оце ну устав но сти 
оспо ре них од ре да ба За ко на из вр шио у од но су на од ред бе Уста ва 
ко је уре ђу ју пра во на имо ви ну и од ред бе Европ ске кон вен ци је за 
за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да тј. члан 1. Про то ко ла 
1 уз ту кон вен ци ју, ко јим је га ран то ва но пра во на имо ви ну.

При ли ком оце не устав но сти оспо ре них од ре да ба чл. 18, 21. 
и 22. За ко на, Устав ни суд је имао у ви ду су шти ну Уста вом за јам-
че ног пра ва сво ји не и у ве зи са тим је кон ста то вао да је пра во сво-
ји не нај ши ре пра во на не кој ства ри ко је се мо же ис ти ца ти пре ма 
тре ћим ли ци ма. Са др жи ну пра ва сво ји не чи не три сво јин ска овла-
шће ња: пра во др жа ња, пра во ко ри шће ња и пра во рас по ла га ња.

Устав но јем ство пра ва сво ји не огле да се, пре све га, у оба ве зи 
са ме др жа ве да пра во сво ји не по шту је, од но сно да га не по вре ђу је 
вр ше ћи за ко но дав ну, из вр шну и суд ску власт, као и у оба ве зи да 
ти ту ла ру пра ва сво ји не обез бе ди прав ну за шти ту за слу чај ње не 
по вре де од стра не тре ћих ли ца. Устав у од ред ба ма чл. 18, 20. и 
58, по пут чла на 1. Пр вог про то ко ла уз Европ ску кон вен ци ју, по-
ред јем ства пра ва сво ји не, са др жи и кри те ри ју ме ко је сва ко од у-
зи ма ње, од но сно огра ни че ње пра ва сво ји не мо ра да ис пу ни да би 
би ло устав но, од но сно до пу ште но. Пра во на сво ји ну не спа да у 
тзв. ап со лут на пра ва, већ при па да ка те го ри ји тзв. ква ли фи ко ва них 
пра ва ко ја мо гу да се оду зму или огра ни че ра ди за до во ље ња јав-
ног (оп штег) ин те ре са. И по ста но ви шту Европ ског су да за за шти-
ту људ ских пра ва, пра во сво ји не се мо же од у зе ти или огра ни чи ти 
под усло ви ма: да је то пред ви ђе но за ко ном (ле гал но), да је то у оп-
штем ин те ре су (ле ги тим но) и да је од у зи ма ње, од но сно огра ни че-
ње ра зум но и про пор ци о нал но свр си ко ја се њи ме же ли по сти ћи.

Да кле, пра во сво ји не се мо же огра ни чи ти и вла сник се мо же 
ли ши ти сво ји не, али огра ни че ње и ли ше ње сво ји не мо ра у за ко-
ну би ти про пи са но са гла сно Уста ву, јер устав но јем ство пра ва на 
мир но ужи ва ње сво ји не са др жи исто вре ме но и га ран ци је вла сни-
ку да мо же би ти ли шен пра ва сво ји не са мо из раз ло га и на на чин 
ко ји су од ре ђе ни Уста вом.

Оце њу ју ћи устав ност оспо ре них од ре да ба чл. 18, 21. и 22. 
За ко на, Устав ни суд је нај пре раз мо трио пи та ње имо вин ских пра ва 
ета жних вла сни ка на за јед нич ким де ло ви ма згра де, као и осо бе-
ност ових пра ва. Од ред бом чла на 13. За ко на о из ме на ма и до пу-
на ма За ко на о основ ним сво јин ско прав ним од но си ма („Слу жбе ни 
лист СРЈ”, број 29/96), про пи са но је да на за јед нич ким де ло ви ма 
згра де и уре ђа ји ма у згра ди вла сни ци по себ них де ло ва згра де има-
ју пра во за јед нич ке не де љи ве сво ји не. За раз ли ку од су сво ји не, у 
овом слу ча ју не ма опре де ље них де ло ва (уде ла) вла сни ка, ни ти се, 
као код оста лих слу ча је ва за јед нич ке сво ји не, уде ли за јед ни ча ра 
мо гу од ре ди ти њи хо вим спо ра зу мом или у по ступ ку пред су дом. С 
об зи ром на то да се ра ди о не де љи вој сво ји ни за јед ни ча ра, њи хо ва 

сво јин ска овла шће ња на за јед нич ким де ло ви ма згра де не мо гу би-
ти усло вље на ве ли чи ном по вр ши не ста но ва и дру гих по себ них де-
ло ва згра де чи ји су вла сни ци. То зна чи да вла сник по себ ног де ла 
згра де ве ће по вр ши не не мо же има ти и ве ћа сво јин ска овла шће ња 
на за јед нич ким де ло ви ма згра де, од вла сни ка по себ ног де ла згра-
де ма ње по вр ши не. Пре ма од ред би чла на 3. За ко на о осно ва ма 
сво јин ско прав них од но са, вла сник има пра во да сво ју ствар др жи, 
да је ко ри сти и да њо ме рас по ла же у гра ни ца ма од ре ђе ним за ко-
ном, при че му је сва ко ду жан да се уз др жа ва од по вре де пра ва сво-
ји не дру гог ли ца.

Оспо ре ним од ред ба ма За ко на о одр жа ва њу стам бе них згра-
да про пи са но је да, на осно ву са гла сно сти вла сни ка по себ них де-
ло ва згра де ко ји ма при па да ви ше од по ло ви не укуп не по вр ши не 
ста но ва и дру гих по себ них де ло ва згра де, скуп шти на згра де мо же 
до не ти сле де ће од лу ке о из во ђе њу гра ђе вин ских ра до ва на за јед-
нич ким де ло ви ма згра де: на са на ци ји кро ва из град њом, од но сно 
адап та ци јом ста на (члан 18.); на пре тва ра њу за јед нич ких про сто-
ри ја у стан или по слов ни про стор (члан 21.); на при па ја њу за јед-
нич ке про сто ри је ста ну, од но сно по слов ној про сто ри ји (члан 22.). 
Устав ни суд  је утвр дио да се та квим од лу ка ма ета жни вла сни ци 
ко ји ма при па да ма ње од по ло ви не укуп не по вр ши не по себ них де-
ло ва згра де, про тив но сво јој во љи, не огра ни ча ва ју са мо у пра ву 
ко ри шће ња на за јед нич ким де ло ви ма згра де, већ се, у су шти ни, у 
пот пу но сти мо гу ли ши ти пра ва за јед нич ке сво ји не. Ово сто га што 
на над зи да ном ста ну, адап ти ра ним или при по је ним за јед нич ким 
про сто ри ја ма, пра во сво ји не сти че ин ве сти тор ко ји је из вео гра-
ђе вин ске ра до ве, а ета жни вла сни ци пра во сво ји не на за јед нич ким 
про сто ри ја ма у пот пу но сти гу бе. Да кле, не ма сум ње да је оспо ре-
ним од ред ба ма За ко на кон сти ту и са но овла шће ње за део ета жних 
вла сни ка да пре не су ком плет на сво јин ска овла шће ња на за јед нич-
ком де лу згра де на тре ће ли це, без са гла сно сти, па и про тив во ље 
оста лих ета жних вла сни ка.

Од ред ба ма чла на 58. Уста ва и чла на 1. Про то ко ла 1 уз Европ-
ску кон вен ци ју утвр ђе на је мо гућ ност од у зи ма ња или огра ни че ња 
пра ва сво ји не и дру гих имо вин ских пра ва, али са мо ако је то у јав-
ном ин те ре су. Док је у од ред би чла на 18. став 1. оспо ре ног За ко на 
про пи са но да се од лу ка скуп шти не згра де до но си ра ди са на ци је 
рав ног кро ва, од но сно кров не кон струк ци је, ко ја не спор но мо же 
би ти у оп штем ин те ре су свих ета жних вла сни ка, оспо ре не од ред-
бе чл. 21. и 22. За ко на не са др же циљ до но ше ња од лу ка о пре тва-
ра њу, од но сно при па ја њу за јед нич ких про сто ри ја. Има ју ћи у ви ду 
пи та ња ко ја се уре ђу ју оспо ре ним За ко ном, а ко ја се пр вен стве но 
од но се на одр жа ва ње стам бе не згра де, мо гло би се за кљу чи ти да 
од лу ке скуп шти не згра де ко је се до но се на осно ву оспо ре них од-
ре да ба чл. 18, 21. и 22. За ко на, има ју за циљ да ин ве сти тор ко ји 
је до био пра во над зи ђи ва ња рав ног кро ва, од но сно пра во пре тва-
ра ња или при па ја ња за јед нич ких про сто ри ја, стек не оба ве зу да, 
за уз врат, из вр ши ра до ве на са на ци ји кро ва или дру ге ра до ве на 
одр жа ва њу згра де, о ко ји ма са скуп шти ном згра де са чи ња ва уго-
вор о ме ђу соб ним пра ви ма и оба ве за ма. Ме ђу тим, оспо ре ни За кон 
не са др жи од ред бе ко ји ма се бли же уре ђу ју ова пи та ња, ни ти пру-
жа га ран ци је да ће од лу ка скуп шти не згра де би ти до не та у ин те-
ре су свих ета жних вла сни ка, а то је да се ин ве сти тор ко ји вр ши 
пре на ме ну за јед нич ког де ла згра де оба ве же да из ве де ра до ве на 
одр жа ва њу згра де. По оце ни Устав ног су да, оспо ре не од ред бе За-
ко на сто га пру жа ју мо гућ ност за про из вољ но и не пра вед но ли ше-
ње сво ји не по је ди них ета жних вла сни ка на за јед нич ким де ло ви ма 
згра де, што је су прот но јем стви ма пра ва на имо ви ну га ран то ва-
ним чла ном 58. Уста ва  и чла ном 1. Пр вог про то ко ла уз Европ ску 
кон вен ци ју. Устав ни суд сма тра да, про пи су ју ћи од но се ме ђу за-
јед ни ча ри ма на из ло же ни на чин, ни је обез бе ђе на јед на кост, рав-
но прав ност и прав на си гур ност свих ета жних вла сни ка у мир ном 
ужи ва њу сво ји не на за јед нич ким де ло ви ма згра де, јер се омо гу ћа-
ва ли ци ма ко ја има ју ви ше од по ло ви не укуп не по вр ши не по себ-
них де ло ва згра де да ли ше оста ле ета жне вла сни ке њи хо ве имо-
ви не у соп стве ну ко рист или у ко рист тре ћих ли ца, а не у оп штем 
ин те ре су свих за јед ни ча ра. С об зи ром на из ло же но, по оце ни Су-
да, од лу ке о пи та њи ма ко ја се од но се на про ме ну на ме не за јед нич-
ке не де љи ве сво ји не мо гу се до но си ти под усло вом да сви ета жни 
вла сни ци има ју пра во јед на ког од лу чи ва ња о на чи ну ко ри шће ња 
за јед нич ких де ло ва згра де, као и пра во на де ло твор ну за шти ту у 
слу ча ју да од лу ком скуп шти не згра де бу де из и гран циљ због ко-
га је пра во на пре на ме ну за јед нич ких де ло ва згра де за ко ном уста-
но вље но. Ово из раз ло га што се про ме ном на ме не не ме ња са мо 
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пра во ко ри шће ња, ка ко се то у од го во ру до но си о ца оспо ре ног ак та 
на во ди, већ и сва оста ла пра ва ко ја чи не са др жи ну за јед нич ке сво-
ји не. По ла зе ћи од све га из ло же ног, Устав ни суд је утвр дио да од-
ред бе чла на 18. став 1, у де лу ко ји гла си: „са гла сно шћу вла сни ка и 
дру гих по себ них де ло ва згра де ко ји ма при па да ви ше од по ло ви не 
укуп не по вр ши не ста но ва и дру гих по себ них де ло ва згра де”, чла-
на 21. став 3. и чла на 22. став 2, ни су у са гла сно сти са Уста вом и 
са чла ном 1. Про то ко ла 1 уз Европ ску кон вен ци ју, од лу чу ју ћи као 
у тач ки 1. из ре ке.

У од но су на од ред бе чла на 37. За ко на, Устав ни суд је утвр-
дио да се ове од ред бе на ла зе у пре ла зним и за вр шним од ред ба ма 
и да су тем по рал ног ка рак те ра. Ка ко је од ред бом чла на 18. За ко-
на о при ба вља њу и до де ли ста но ва и стам бе них зај мо ва за по тре-
бе ка дро ва и по вра так исе ље них ли ца у АП Ко со во и Ме то хи ја 
(„Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 59/98 и 53/99) ста вљен ван сна ге За кон 
о при ба вља њу ста но ва за по тре бе ка дро ва и по вра так исе ље них 
ли ца у АП Ко со во и Ме то хи ја („Слу жбе ни лист СРЈ”, број 24/94), 
за вре ме чи јег ва же ња је про пи са но пр вен ство у оства ри ва њу пра-
ва на над зи ђи ва ње згра да и пре тва ра ње за јед нич ких про сто ри ја у 
ста но ве за ли ца од ре ђе на тим за ко ном, Суд је оце нио да од ред бе 
чла на 37. За ко на о одр жа ва њу стам бе них згра да ви ше не ма ју прав-
ног деј ства, па је, у од но су на њих у тач ки 2. из ре ке об у ста вио по-
сту пак, са гла сно чла ну 57. став 1. тач ка 2) За ко на о Устав ном су ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 109/07).

Са гла сно из ло же ном Устав ни суд је, на осно ву од ре да ба чла-
на 45. став 1. тач ка 1)  и чла на 46. став 1. тач ка 7) За ко на о Устав-
ном су ду,  као и чла на 84. По слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 24/08 и 27/08), од лу чио као у из ре ци.

На осно ву од ред бе чла на 168. став 3. Уста ва, од ред бе За ко на 
о одр жа ва њу стам бе них згра да на ве де не у тач ки 1. из ре ке пре ста ју 
да ва же да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 

IУ број 95/2006
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Дра ги ша Сли јеп че вић, с.р.

939
Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Бо са Не на дић и су ди је 

др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Бра ти слав Ђо кић, Ве сна 
Илић-Пре лић, др Го ран Илић, др Аг неш Кар таг-Од ри, Ка та ри на 
Ма ној ло вић-Ан дрић, мр Ми лан Мар ко вић, др Дра ги ша Сли јеп че-
вић, Ми лан Ста нић, др Дра ган Сто ја но вић, мр То ми слав Стој ко-
вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и Пре драг Ћет ко вић, на осно ву чла на 
167. став 1. тач ка 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци одр жа-
ној  7. ок то бра 2010. го ди не, до нео је 

ОД  Л У  КУ

Од би ја се пред лог за утвр ђи ва ње не у став но сти од ред бе чла-
на 42. став 1. За ко на о на уч но и стра жи вач кој де лат но сти („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 110/05).

Образложење

Пред ло гом овла шће ног пред ла га ча по кре нут је по сту пак за 
оце ну устав но сти од ред бе чла на 42. став 1. За ко на на ве де ног у 
из ре ци у од но су на од ред бе чла на 82. став 2. и чла на 86. став 1. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Пред ла гач ис ти че да се од ред ба ма чл. 
40. и 41. оспо ре ног За ко на де фи ни шу вр сте на уч них ин сти ту та у 
за ви сно сти од вр сте ис тра жи ва ња, об ли ка ор га ни зо ва ња, на чи на 
фи нан си ра ња и вла снич ке струк ту ре. С тим у ве зи, на во ди да су 
усло ви ко је тре ба да ис пу ња ва ју на уч ни ин сти ту ти, про пи са ни од-
ред ба ма чла на 44. За ко на, стро жи ји од усло ва про пи са них чла ном 
46. За ко на ко ји се од но се на осни ва ње и рад ис тра жи вач ко-раз вој-
них ин сти ту та. Сто га сма тра да ли ца ко ја рас по ла жу при ват ном 
или ме шо ви том сво ји ном мо гу да се ба ве на уч но и стра жи вач ком 
де лат но шћу ни жег ран га, јер не мо гу ор га ни зо ва ти на уч не ин сти-
ту те. Пре ма на во ди ма пред ла га ча, по ме ну ти За кон фа во ри зу је др-
жав ну сво ји ну, бу ду ћи да је оспо ре ном од ред бом За ко на про пи са-
но да се на уч ни ин сти тут ис кљу чи во осни ва, од но сно ор га ни зу је 

као уста но ва, чи ме се омо гу ћа ва да на уч ни ин сти тут осни ва ис-
кљу чи во др жа ва. На осно ву ово га, пред ла гач сма тра да је оспо-
ре на од ред ба За ко на у су прот но сти са од ред бом чла на 84. став 2. 
Уста ва пре ма ко јој су за бра ње ни ак ти ко ји ма се огра ни ча ва сло-
бод на кон ку рен ци ја ства ра њем до ми нант ног по ло жа ја, као и од-
ред бом чла на 86. став 1. Уста ва ко јом се га ран ту је рав но прав ност 
свих об ли ка сво ји не. 

На сед ни ци Устав ног су да одр жа ној 24. фе бру а ра 2010. го ди-
не, за кљу че но је да се пред лог за оце ну устав но сти оспо ре не од-
ред бе За ко на до ста ви На род ној скуп шти ни на од го вор, на осно ву 
од ре да ба чла на 33. став 1. и чла на 107. став 1. За ко на о Устав ном 
су ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 109/07).

У од го во ру За ко но дав ног од бо ра На род не скуп шти не до-
ста вље ном Устав ном су ду 14. ма ја 2010. го ди не, по ред оста лог, 
ис ти че се да је За ко ном о на уч но и стра жи вач кој де лат но сти на 
је дин ствен на чин и под истим усло ви ма омо гу ће но Ре пу бли ци, 
ауто ном ној по кра ји ни, је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, до ма ћем 
и стра ном прав ном и фи зич ком ли цу да мо гу осни ва ти на уч ни 
ин сти тут и ис тра жи вач ко-раз вој ни ин сти тут, без об зи ра на об лик 
сво ји не. Да ва лац од го во ра на во ди да је по треб но да ин сти ту ти ис-
пу ња ва ју За ко ном про пи са не усло ве, као и да За кон не дис кри ми-
ни ше при ват ну или ме шо ви ту сво ји ну ко јом рас по ла жу и по слу ју 
ин сти ту ти, већ га ран ту је рав но прав ност свих об ли ка сво ји не. У 
од го во ру се на во ди да За кон ни је „ран ги рао ин сти ту те”, ни ти да 
на уч ни ин сти тут има ква ли тет ви шег ран га у од но су на ис тра жи-
вач ко-раз вој ни ин сти тут, као и да сва ки ин сти тут, без об зи ра на 
об лик ор га ни зо ва ња и сво ји ну, оства ру је ква ли тет пре вас ход но 
сво јим на уч но и стра жи вач ким ра дом. На осно ву то га, За ко но дав ни 
од бор сма тра да оспо ре на од ред ба За ко на ни је не са гла сна од ред-
ба ма чл. 84. и 86. Уста ва. 

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је За-
ко ном о на уч но и стра жи вач кој де лат но сти („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 110/05) уре ђен си стем на уч но и стра жи вач ке де лат но сти 
у Ре пу бли ци Ср би ји ко ји, по ред оста лог, об у хва та: пла ни ра ње и 
оства ри ва ње оп штег ин те ре са у на уч но и стра жи вач кој де лат но сти, 
обез бе ђи ва ње ква ли те та на уч но и стра жи вач ког ра да и раз во ја на-
уч но и стра жи вач ке де лат но сти, оп шта на че ла осни ва ња, ор га ни-
за ци је и упра вља ња ор га ни за ци ја ма ко је оба вља ју ову де лат ност, 
оп шти ин те рес у на уч но и стра жи вач кој де лат но сти и усло ве за 
оба вља ње те де лат но сти ра ди оства ри ва ња оп штег ин те ре са, сти-
ца ње зва ња ис тра жи ва ча, фи нан си ра ње про гра ма од оп штег ин-
те ре са, као и дру га пи та ња од зна ча ја за оба вља ње на уч но и стра-
жи вач ке де лат но сти (члан 1.). На уч но и стра жи вач ка де лат ност, у 
сми слу чла на 2. За ко на, де фи ни са на је као де лат ност од по себ ног 
зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју. По ред на ве де ног, За ко ном је у Гла ви 
V. под на зи вом „Ин сти ту ти” уре ђе на ма те ри ја ко ја се од но си на 
осни ва ње и оба вља ње на уч но и стра жи вач ке де лат но сти од оп штег 
ин те ре са, вр сте ин сти ту та, де фи ни са ње пој мо ва на уч них ин сти ту-
та, ис тра жи вач ко-раз вој них ин сти ту та  и ин сти ту та од на ци о нал-
ног зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју, при ва ти за ци ју ин сти ту та,  као и 
дру га пи та ња од зна ча ја за рад и функ ци о ни са ње ин сти ту та. 

Оспо ре ном од ред бом чла на 42. став 1. За ко на о на уч но и стра-
жи вач кој де лат но сти про пи са но је да се на уч ни ин сти тут осни ва, 
од но сно ор га ни зу је као уста но ва, у скла ду са про пи си ма о јав ним 
слу жба ма. Од ред ба ма чл. 44. и 46. За ко на, ко је су у не по сред ној 
ве зи са оспо ре ном од ред бом За ко на, про пи са но је ко је усло ве мо-
ра да ис пу ни на уч ни ин сти тут да би мо гао оба вља ти на уч но и стра-
жи вач ку де лат ност ра ди оства ри ва ња оп штег ин те ре са, од но сно 
усло ви ко је мо ра ис пу ња ва ти ис тра жи вач ко-раз вој ни ин сти тут да 
би мо гао оба вља ти на уч но и стра жи вач ку де лат ност ра ди оства ри-
ва ња оп штег ин те ре са.

Чла ном 167. став 1. тач ка 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе-
на је над ле жност Устав ног су да да од лу чу је о са гла сно сти за ко на 
и дру гих оп штих ака та са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма 
ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма. 

Чла ном 112. За ко на о Устав ном су ду про пи са но је да ће се 
по ступ ци пред Устав ним су дом за по че ти пре да на сту па ња на сна-
гу овог за ко на окон ча ти по од ред ба ма овог за ко на. 

Од ред ба ма Уста ва у од но су на ко је пред ла гач из ри чи то 
оспо ра ва од ред бу чла на 42. став 1. За ко на о на уч но и стра жи вач-
кој де лат но сти, утвр ђе но је: да сви има ју јед нак прав ни по ло жај 
на тр жи шту и да су за бра ње ни ак ти ко ји ма се су прот но за ко ну 
огра ни ча ва сло бод на кон ку рен ци ја ства ра њем или зло у по тре бом 
мо но пол ског или до ми нант ног по ло жа ја (члан 84. ст. 1. и 2.); да 
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се јем че при ват на, за дру жна и јав на сво ји на, да је јав на сво ји на 
др жав на сво ји на, сво ји на ауто ном не по кра ји не и сво ји на је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве, као и да сви об ли ци сво ји не има ју јед на ку 
прав ну за шти ту (члан 86. став 1.). 

За оце ну устав но сти оспо ре не од ред бе За ко на од зна ча ја су и 
од ред бе Уста ва ко ји ма је утвр ђе но: да Ре пу бли ка Ср би ја под сти че 
и по ма же раз вој на у ке, кул ту ре и умет но сти (члан 73.) и да Ре пу-
бли ка Ср би ја уре ђу је и обез бе ђу је раз вој Ре пу бли ке Ср би је, на уч-
но тех но ло шки раз вој, као и дру ге од но се од ин те ре са за Ре пу бли-
ку Ср би ју, у скла ду с Уста вом (члан 97. тач. 12. и 17.). 

Има ју ћи у ви ду са др жи ну оспо ре ног За ко на о на уч но и стра-
жи вач кој де лат но сти и прав но-ло гич ку ве зу утвр ђе них ре ше ња 
ко ја се од но се на осни ва ње и оба вља ње на уч но и стра жи вач ке де-
лат но сти од оп штег ин те ре са, Устав ни суд је при ли ком раз ма тра-
ња устав но сти оспо ре не од ред бе За ко на имао у ви ду по себ но од-
ред бе чл. 33. до 46. За ко на, ко ји ма је про пи са но: да је ин сти тут, у 
сми слу овог за ко на на уч но и стра жи вач ка ор га ни за ци ја ко ја оба вља 
на уч но и стра жи вач ку де лат ност од оп штег ин те ре са, под усло ви ма 
утвр ђе ним овим за ко ном (члан 33.); да се ин сти тут мо же осно ва-
ти као уста но ва, у скла ду са про пи си ма о јав ним слу жба ма, или 
као при вред но дру штво, у скла ду са про пи си ма о при вред ним дру-
штви ма, као и да се на осни ва ње, рад и уки да ње ин сти ту та при-
ме њу ју про пи си ко ји се од но се на јав не слу жбе или про пи си ко ји 
се од но се на при вред на дру штва, у за ви сно сти од то га да ли се 
ин сти тут осни ва као уста но ва или при вред но дру штво (члан 34.); 
да осни вач ин сти ту та мо же би ти Ре пу бли ка, ауто ном на по кра ји на, 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, до ма ће и стра но прав но и фи зич ко 
ли це, у скла ду са за ко ном (члан 35. став 1.); да ин сти тут чи ји је 
осни вач Ре пу бли ка, ауто ном на по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са-
мо у пра ве по слу је сред стви ма у др жав ној сво ји ни, а ин сти тут чи ји 
је осни вач до ма ће и стра но прав но и фи зич ко ли це по слу је сред-
стви ма у дру гим об ли ци ма сво ји не у скла ду са за ко ном (члан 36. 
став 1.); да се де лат ност и ор га ни за ци ја у ин сти ту ти ма уре ђу ју 
ста ту том (члан 37. став 1.); да ин сти ту том упра вља осни вач, од но-
сно вла сник сра змер но уде лу ка пи та ла, а ако је осни вач ин сти ту та 
Ре пу бли ка пра во упра вља ња ин сти ту том оства ру је Вла да, у скла-
ду са за ко ном, док у ин сти ту ти ма са ме шо ви тим др жав ним и при-
ват ним ка пи та лом пра во упра вља ња оства ру је се сра змер но уде-
лу др жав ног, од но сно при ват ног ка пи та ла (члан 38.); да ин сти тут 
мо же оба вља ти на уч но и стра жи вач ку де лат ност као на уч ни ин сти-
тут, ис тра жи вач ко-раз вој ни ин сти тут или ин сти тут од на ци о нал-
ног зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју (члан 40.); да пре ма вла снич кој 
струк ту ри ин сти тут мо же би ти др жав ни, при ват ни и ме шо ви ти, 
да је др жав ни ин сти тут онај ин сти тут чи ји је осни вач Ре пу бли ка, 
ауто ном на по кра ји на или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, од но сно 
ин сти тут са ве ћин ским др жав ним ка пи та лом, а при ват ни ин сти-
тут је ин сти тут чи је је осни вач фи зич ко или прав но ли це или ин-
сти тут у ко ме је ве ћин ски при ват ни ка пи тал, док је ин сти тут за 
ме шо ви тим вла сни штвом онај ин сти тут у ко ме је јед на ко уче шће 
др жав ног и при ват ног ка пи та ла (члан 41.); да се на уч ни ин сти тут 
осни ва, од но сно ор га ни зу је као уста но ва, у скла ду са про пи си ма 
о јав ним слу жба ма, а ис тра жи вач ко-раз вој ни ин сти тут се осни ва, 
од но сно ор га ни зу је као уста но ва, у скла ду са про пи си ма о јав ним 
слу жба ма или као при вред но дру штво, у скла ду са про пи си ма о 
при вред ним дру штви ма, док се ор га ни за ци ја, оба вља ње де лат но-
сти и дру га пи та ња од зна ча ја за рад ин сти ту та уре ђу ју ста ту том 
ин сти ту та (члан 42. ст. 1. до 3.); да је на уч ни ин сти тут уста но ва 
чи ју пре те жну де лат ност чи не основ на ис тра жи ва ња и при ме ње на 
ис тра жи ва ња ко ја су у функ ци ји ва ло ри за ци је ре зул та та основ них 
ис тра жи ва ња (члан 43.), а да је ис тра жи вач ко-раз вој ни ин сти тут 
ор га ни за ци ја чи ју пре те жну де лат ност чи не при ме ње на и раз вој-
на ис тра жи ва ња усме ре на ка за до во ља ва њу по тре ба не по сред них 
ко ри сни ка ре зул та та ис тра жи ва ња, и основ на ис тра жи ва ња као 
осно ва за при ме ње на и раз вој на ис тра жи ва ња (члан 45.).

С об зи ром на то да је оспо ре ном од ред бом чла на 42. став 1. 
За ко на о на уч но и стра жи вач кој де лат но сти про пи са но да се на-
уч ни ин сти тут осни ва, од но сно ор га ни зу је као уста но ва, у скла-
ду са про пи си ма о јав ним слу жба ма, Устав ни суд је на шао да су 
за од лу чи ва ње о под не том пред ло гу од зна ча ја и сле де ће од ред-
бе За ко на о јав ним слу жба ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/91, 
71/94 и 79/05) ко ји ма је про пи са но: да се јав ном слу жбом у сми-
слу овог за ко на сма тра ју уста но ве, пред у зе ћа и дру ги об ли ци ор-
га ни зо ва ња утвр ђе ни за ко ном, ко ји оба вља ју де лат ност од но сно 
по сло ве ко ји ма се обез бе ђу је оства ри ва ње пра ва гра ђа на од но сно 

за до во ља ва ње по тре ба гра ђа на и ор га ни за ци ја, као и оства ри ва ње 
дру гог за ко ном утвр ђе ног ин те ре са у од ре ђе ним обла сти ма, док 
гра ђа ни мо гу оба вља ти од ре ђе не де лат но сти од но сно по сло ве, у 
скла ду са за ко ном (члан 1.); да сред ства ко ји ма по слу ју пред у зе-
ћа, уста но ве и дру ги об ли ци ор га ни зо ва ња из чла на 1. овог за ко на 
мо гу би ти у свим об ли ци ма сво ји не (члан 2.); да се ра ди обез бе ђи-
ва ња оства ри ва ња пра ва утвр ђе них за ко ном и оства ри ва ња дру гог 
за ко ном утвр ђе ног ин те ре са у обла сти обра зо ва ња, на у ке, кул ту ре, 
фи зич ке кул ту ре, уче нич ког и сту дент ског стан дар да, здрав стве не 
за шти те, со ци јал не за шти те, дру штве не бри ге о де ци, со ци јал ног 
оси гу ра ња, здрав стве не за шти те жи во ти ња, осни ва ју уста но ве 
(члан 3. став 1.); да уста но ву, пред у зе ће и дру ги об лик ор га ни зо-
ва ња за оба вља ње де лат но сти од но сно по сло ва из чла на 3. овог 
за ко на мо гу осно ва ти Ре пу бли ка, ауто ном на по кра ји на, град, оп-
шти на и дру га прав на и фи зич ка ли ца (члан 4.); да се у об ли ци ма 
ор га ни зо ва ња ко ји се осни ва ју и по слу ју сред стви ма у раз ли чи тим 
об ли ци ма сво ји не, пра во упра вља ња оства ру је по осно ву уде ла 
сред ста ва, у скла ду са за ко ном (члан 7.) и да уста но ве, пред у зе ћа 
и дру ги об ли ци ор га ни зо ва ња оба вља ју де лат ност, од но сно по сло-
ве из чла на 3. овог за ко на на на чин ко јим се обез бе ђу је уред но и 
ква ли тет но, под јед на ким усло ви ма, оства ри ва ње пра ва гра ђа на и 
ор га ни за ци ја и за до во ља ва ње по тре ба ко ри сни ка (члан 8. став 1.).

Из на ве де них од ре да ба оспо ре ног За ко на, као и За ко на о јав-
ним слу жба ма, на чи ју при ме ну упу ћу је оспо ре на од ред ба чла на 
42. став 1. За ко на, пре ма оце ни Устав ног су да, про ис ти че да је 
под истим, за ко ном про пи са ним усло ви ма, омо гу ће но Ре пу бли ци, 
ауто ном ној по кра ји ни, је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве, до ма ћем 
и стра ном прав ном и фи зич ком ли цу осни ва ње на уч них ин сти ту та 
и ис тра жи вач ко-раз вој них ин сти ту та, без об зи ра на об лик сво ји не 
ка пи та ла ко јим се ин сти ту ти осни ва ју (тј. да ли је у пи та њу јав на, 
при ват на или ме шо ви та сво ји на). Сто га, Суд сма тра да сви ин сти-
ту ти, би ло да су др жав ни, при ват ни или ин сти ту ти са ме шо ви тим 
вла сни штвом у за ви сно сти од вла снич ке струк ту ре, од но сно на-
уч ни ин сти ту ти и ис тра жи вач ко-раз вој ни ин сти ту ти у за ви сно сти 
од об ли ка ор га ни зо ва ња и де лат но сти ко ју оба вља ју, има ју јед нак 
прав ни по ло жај на тр жи шту, те да се оспо ре ном ре гу ла ти вом ни на 
ко ји на чин не огра ни ча ва њи хо ва сло бод на кон ку рен ци ја. Има ју ћи 
у ви ду из не то, Суд је утвр дио да оспо ре ном од ред бом За ко на ни је 
учи ње на по вре да од ре да ба из чла на 84. став 2. и чла на 86. став 1. 
Уста ва.

На осно ву из ло же ног и од ред бе чла на 45. тач ка 14) За ко на о 
Устав ном су ду, Суд је до нео Од лу ку као у из ре ци.

IУ број 70/2006
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Бо са Не на дић, с.р.

940
Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Дра ги ша Сли јеп че вић 

и су ди је др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Бра ти слав Ђо-
кић, Ве сна Илић-Пре лић, др Го ран Илић, др Аг неш Кар таг-Од ри, 
Ка та ри на Ма ној ло вић-Ан дрић, мр Ми лан Мар ко вић, др Бо са Не-
на дић, Ми лан Ста нић, др Дра ган Сто ја но вић, мр То ми слав Стој ко-
вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и Пре драг Ћет ко вић, на осно ву чла на 
167. став 1. тач ка 1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци одр жа-
ној 10. мар та 2011. го ди не, донеo је

ОД  Л У  КУ

Утвр ђу је се да од ред бе чла на  8. став 10, чла на 11а став 5, 
чла на 11б став 6. и чла на 24. став 4. За ко на о оруж ју и му ни ци ји 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 
85/05 и 101/05) ни су у са гла сно сти са Уста вом.

Обра  зло же  ње

Устав ном су ду под не те су две ини ци ја ти ве  за по кре та ње по-
ступ ка за оце ну устав но сти од ре да ба чла на  8. став 1. тач ка  5) и 
став 10, чла на 11а ст. 3. и  5, чла на 11б став 6, чла на 24. став 4.  и 
чла на 25 став 3. За ко на о оруж ју и му ни ци ји („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/03, 85/05 и 101/05).  
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У ини ци ја ти ва ма се на во ди да су од ред бе чла на 8. став 10. (ко ју је 
је дан од ини ци ја то ра не тач но озна чио као став 5.), чла на 11а став 
5, чла на 11б став 6. и чла на 24. став 4. оспо ре ног За ко на, ко ји-
ма је про пи са но да се про тив ре ше ња ко је је до не то по жал би на 
пр во сте пе но ре ше ње не мо же во ди ти управ ни спор, не са гла сне са 
Уста вом Ре пу бли ке Ср би је, и то са од ред ба ма  чла на 36. ко ји ма се 
јем чи пра во на јед на ку за шти ту пра ва и на прав но сред ство и са 
од ред бом чла на 198. став 2, пре ма ко јој за ко ни тост ко нач них по је-
ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу је о пра ву, оба ве зи или на за ко ну 
за сно ва ном ин те ре су под ле же пре и спи ти ва њу пред су дом у управ-
ном спо ру, ако у од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру-
га чи ја суд ска за шти та. Ини ци ја тор ко ји је оспо рио од ред бу чла на  
8. став 1. тач ка  5) За ко на ни је на вео ни је дан раз лог због ко га се на-
ве де на од ред ба оспо ра ва, па се мо же за кљу чи ти да је раз лог оспо-
ра ва ња, за пра во, у ве зи са од ред бом чла на 8. став 10. За ко на. Од-
ред ба чла на 11а став 3. За ко на оспо ра ва се из раз ло га што су да та 
пре ве ли ка овла шће ња ру ко во ди о цу ор га ни за ци о не је ди ни це ко га 
овла сти ми ни стар уну тра шњих по сло ва да до но си ре ше ње ко јим 
се одо бра ва но ше ње оруж ја за лич ну без бед ност. Од ред ба чла на 
25. став 3. За ко на ко ја про пи су је да, по ис те ку ро ка од го ди ну да-
на у ко ме је вла сник мо гао да оту ђи од у зе то оруж је и му ни ци ју, 
од но сно да сам на ђе куп ца или га про да по сред ством овла шће ног 
пред у зе ћа за про мет оруж ја и му ни ци је, од у зе то оруж је и му ни ци-
ја ко ји ни су оту ђе ни, од но сно про да ти, по ста ју вла сни штво Ре пу-
бли ке Ср би је, по ми шље њу ини ци ја то ра, не са гла сна је са од ред-
бом чла на 58. став 2. Уста ва, ко ја од ре ђу је да пра во сво ји не мо же 
би ти од у зе то или огра ни че но са мо у јав ном ин те ре су утвр ђе ном 
на осно ву за ко на, уз на кна ду ко ја не мо же би ти ни жа од тр жи шне. 
Осим то га, по ми шље њу јед ног од ини ци ја то ра, оспо ре не од ред бе 
За ко на о оруж ју и му ни ци ји не са гла сне су и са од ред ба ма чл. 8. и 
20. и чла на 24. став 1. Уста ва.

По ла зе ћи од раз ло га оспо ра ва ња на ве де них од ре да ба За ко на, 
као и од го ва ра ју ћих од ре да ба Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Устав ни 
суд је, на сед ни ци одр жа ној 7. ок то бра 2010. го ди не, до нео Ре ше-
ње ко јим је по кре нуо по сту пак за оце ну устав но сти чла на 8. став 
10, чла на 11а став 5, чла на 11б став 6. и чла на 24. став 4. За ко на о 
оруж ју и му ни ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 
48/94, 44/98, 39/03, 85/05 и 101/05),  док у од но су на од ред бе чла-
на  8. став 1. тач ка  5), чла на 11а став 3. и чла на 25 став 3. оспо ре-
ног За ко на  ни је при хва тио ини ци ја ти ву за по кре та ње по ступ ка за 
утвр ђи ва ње њи хо ве не у став но сти. Ре ше ње о по кре та њу по ступ ка 
Устав ни суд је до ста вио На род ној скуп шти ни на од го вор, на осно-
ву чла на 33. став 1. и чла на 107. став 1. За ко на о Устав ном су ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 109/07). По што у оста вље ном ро ку 
На род на скуп шти на ни је до ста ви ла од го вор, Суд је на ста вио по-
сту пак, на осно ву од ред бе чла на 34. став 3. За ко на о Устав ном су ду.

У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио да је оспо-
ре ним и са њи ма по ве за ним од ред ба ма За ко на о оруж ју и му ни-
ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 
39/03, 85/05 и 101/05) про пи са но сле де ће:

Од ред ба ма чла на 8. став 1. тач. 1) до 6) За ко на так са тив но 
су пред ви ђе ни слу ча је ви ка да над ле жни ор ган не ће из да ти одо бре-
ње за на ба вља ње ва тре ног оруж ја, а оспо ре ном од ред бом ста ва 10. 
овог чла на про пи са но је  да се про тив ре ше ња до не тог по жал би 
не мо же  во ди ти управ ни спор.

Члан 11а За ко на у од ред ба ма  ст. 1. и 2. про пи су је да оруж је 
за лич ну без бед ност мо же да но си ли це ко је по се ду је ору жни лист 
и до зво лу за но ше ње тог оруж ја и да ли це ко је же ли да но си оруж-
је за лич ну без бед ност под но си пи сме ни обра зло же ни зах тев над-
ле жном ор га ну. Од ред бом ста ва 3. овог чла на За ко на про пи са но је 
да на осно ву зах те ва из ста ва 2. овог чла на ру ко во ди лац ор га ни за-
ци о не је ди ни це ко га овла сти ми ни стар уну тра шњих по сло ва (у да-
љем тек сту: овла шће ни ру ко во ди лац), ре ше њем одо бра ва но ше ње 
оруж ја за лич ну без бед ност ако утвр ди да по сто је из у зет но оправ-
да ни раз ло зи за за шти ту лич не без бед но сти под но си о ца зах те ва, 
док је оспо ре ном од ред бом ста ва 5. истог чла на про пи са но да се 
про тив ре ше ња до не тог по жал би не мо же во ди ти управ ни спор.

Од ред ба ма чла на 11б ст 1. до 5. За ко на про пи са на је над ле-
жност за из да ва ње до зво ле за но ше ње оруж ја за лич ну без бед ност, 
ро ко ви ва же ња, усло ви за про ду же ње ње ног ва же ња, као и слу ча-
је ви ка да ће се ре ше њем но ше ње оруж ја за бра ни ти, од но сно ка да 
ће се пре ис те ка ва же ња до зво ле но ше ње оруж ја за бра ни ти и до-
зво ла за но ше ње оруж ја од у зе ти, а оспо ре ним ста вом 6. овог чла-
на пред ви ђе но је да се про тив ре ше ња до не тог по жал би не мо же 
во ди ти управ ни спор.

Оспо ре ним ста вом 4. чла на 24. За ко на та ко ђе је про пи са но 
да се про тив ре ше ња до не тог по жал би из ја вље ној про тив ре ше ња 
над ле жног ор га на о од у зи ма њу ору жног ли ста, одо бре ња за др жа-
ње оруж ја, од но сно ре ше ња о од у зи ма њу оруж ја и му ни ци је, не 
мо же во ди ти управ ни спор.

Уста вом Ре пу бли ке Ср би је утвр ђе но је: да Ре пу бли ка Ср би ја 
уре ђу је и обез бе ђу је, по ред оста лог, оства ри ва ње и за шти ту сло-
бо да и пра ва гра ђа на, по сту пак пред су до ви ма и дру гим др жав-
ним ор га ни ма, од го вор ност и санк ци је за по вре ду сло бо да и пра ва 
гра ђа на утвр ђе них Уста вом и за по вре ду за ко на, дру гих про пи са 
и оп штих ака та, од бра ну и без бед ност Ре пу бли ке Ср би је и ње них 
гра ђа на, као и ор га ни за ци ју, над ле жност и рад ре пу блич ких ор га-
на (члан 97. тач. 2, 4, 16. и 17.); да за ко ни тост ко нач них по је ди нач-
них ака та ко ји ма се од лу чу је о пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно-
ва ном ин те ре су под ле же пре и спи ти ва њу пред су дом у управ ном 
спо ру, ако у од ре ђе ном слу ча ју за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја 
суд ска за шти та (члан 198. став 2.). 

 По ла зе ћи од од ре да ба чла на 198. Уста ва, ко ји ма је утвр ђе но 
да по је ди нач ни ак ти и рад ње др жав них ор га на, ор га ни за ци ја ко ји-
ма су по ве ре на јав на овла шће ња, ор га на ауто ном них по кра ји на и 
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, мо ра ју би ти за сно ва ни на за ко ну и 
да за ко ни тост ко нач них по је ди нач них ака та ко ји ма се од лу чу је о 
пра ву, оба ве зи или на за ко ну за сно ва ном ин те ре су под ле же пре и-
спи ти ва њу пред су дом у управ ном спо ру, ако у од ре ђе ном слу ча ју 
за ко ном ни је пред ви ђе на дру га чи ја суд ска за шти та, Устав ни суд је 
оце нио да оспо ре не од ред бе чла на 8. став 10, чла на 11а став 5, чла-
на 11б став 6. и чла на 24. став 4. За ко на о оруж ју и му ни ци ји, ко-
ји ма је про пи са но да се про тив ре ше ња ко је је до не то по жал би не 
мо же во ди ти управ ни спор, ни су у са гла сно сти  са Уста вом. При 
то ме, Устав ни суд је имао у ви ду да је у слу ча је ви ма утвр ђе ним на-
ве де ним од ред ба ма За ко на обез бе ђе на дво сте пе ност у од лу чи ва њу 
од стра не ор га на упра ве, али да овим за ко ном ни је пред ви ђен би ло 
ко ји вид суд ске за шти те ко ја би обез бе ди ла пре и спи ти ва ње за ко-
ни то сти ре ше ња ми ни стра уну тра шњих по сло ва до не тог по жал-
би про тив пр во сте пе ног ре ше ња ко јим се од би ја за хев за из да ва ње 
одо бре ња за на ба вља ње оруж ја и му ни ци је, за но ше ње оруж ја за 
лич ну без бед ност, од но сно ко јим се но ше ње оруж ја за бра њу је и 
ко јим се од у зи ма до зво ла за но ше ње и др жа ње оруж ја и му ни ци је.

По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 
45. тач ка 1)  За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред бе чла на  8. став 
10, чла на 11а став 5, чла на 11б став 6. и чла на 24. став 4. За ко на 
о оруж ју и му ни ци ји на ве де ног у из ре ци, пре ста ју да ва же да ном 
об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу-
бли ке Ср би је”.

IУ број 117/2007 
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Дра ги ша Сли јеп че вић, с.р.

941
Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Дра ги ша Сли јеп че вић 

и су ди је др Оли ве ра Ву чић, Бра ти слав Ђо кић, др Го ран Илић, др 
Аг неш Кар таг-Од ри, Ка та ри на Ма ној ло вић-Ан дрић, мр Ми лан 
Мар ко вић, др Бо са Не на дић, Ми лан Ста нић, др Дра ган Сто ја-
но вић, мр То ми слав Стој ко вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и Пре драг 
Ћет ко вић, на осно ву чла на 167. став 1. тач ка 4. Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 17. мар та 2011. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

Утвр ђу је се да од ред бе Од лу ке о на кна ди за ко ри шће ње гра-
ђе вин ског зе мљи шта („Слу жбе ни гла сник оп шти не Ва ље во”, бр. 
3/03  – пре чи шћен текст, 1/06, 2/06, 22/07 и „Слу жбе ни гла сник 
гра да Ва ље ва”, број 13/09) и то: члан 2. став 1. у де лу ко ји гла си: 
„осим зе мљи шта ко је слу жи за јав ну упо тре бу и зе мљи шта на ко-
ме се на ла зе по слов ни објек ти ста рих за на та” и ст. 2, 3. и 4, члан 
3. став 2. у де лу ко ји гла си: „стам бе ног, про из вод ног, од но сно по-
слов ног про сто ра и по моћ ног про сто ра”, члан 4, члан 5. став 2. 
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у де лу ко ји гла си: „за стам бе ни и дру ги про стор, за про из вод ни 
про стор, за по слов ни про стор, за по моћ ни про стор”, члан 7, члан 
8. став 1. у де лу ко ји гла си: „стам бе ног про сто ра” и став 2. у де лу 
ко ји гла си: „за стам бе ни про стор”, члан 9. став 2. у де лу ко ји гла-
си: „за стам бе ни про стор” и у де лу ко ји се од но си на пр ве три али-
не је, члан 10. и члан 11, ни су у са гла сно сти са Уста вом и за ко ном.

Образложење

Устав ном су ду под не та је ини ци ја ти ва за по кре та ње по ступ-
ка за оце ну устав но сти и за ко ни то сти Од лу ке о на кна ди за ко ри-
шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта на ве де не у из ре ци, у де лу ко ји се 
од но си на ви си ну на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта 
утвр ђе не за из ле ти ште Див чи ба ре, ко је је Од лу ком про гла ше но за 
екс тра зо ну. У ини ци ја ти ви се на во ди да је, у скла ду са ка те го ри-
за ци јом из оспо ре не Од лу ке, утвр ђен по рез на имо ви ну за ви кенд 
ку ће чи ја ви си на пре ма шу је из нос по ре за за исту ква дра ту ру у зо-
ни А на те ри то ри ји Бе о гра да.

У од го во ру до но си о ца ак та на во ди се: да је оспо ре на Од лу ка 
до не та 1996. го ди не; да је пре тр пе ла ви ше из ме на и до пу на; да је 
ускла ђе на са За ко ном о фи нан си ра њу ло кал не са мо у пра ве, пре ма 
чи јим од ред ба ма ова на кна да пред ста вља из вор ни при ход је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве; да је чла ном 9. оспо ре не Од лу ке про пи са-
но да под руч је на се ље ног ме ста Див чи ба ре пред ста вља по себ ну 
зо ну за од ре ђи ва ње на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи-
шта и да су за ту зо ну утвр ђе ни из но си на кна де по 1m2 за стам-
бе ни про стор, за про из вод ни про стор, ку ће за од мор и опо ра вак  
и за не из гра ђе но град ско гра ђе вин ско зе мљи ште. Ис ти че се да је 
ова кво про пи си ва ње у скла ду са чла ном 220. За ко на о пла ни ра њу 
и из град њи ко ји је на сна зи, ко ји упу ћу је на да љу при ме ну од ре да-
ба о пла ћа њу на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта про-
пи са не ра ни је ва же ћим За ко ном о пла ни ра њу и из град њи. Сход но 
из не том ис ти че се да је оспо ре на Од лу ка у са гла сно сти са Уста вом 
и за ко ном.

Оце њу ју ћи устав ност и за ко ни тост оспо ре не Од лу ке, Устав-
ни суд је утвр дио да Устав Ре пу бли ке Ср би је, од ред бом чла на 190. 
став 1. тач ка 2, про пи су је овла шће ње оп шти не да у скла ду са за-
ко ном уре ђу је и обез бе ђу је ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта, 
а За ко ном о ло кал ној са мо у пра ви („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
129/07) про пи са но је да оп шти на, пре ко сво јих ор га на, у скла ду 
са Уста вом и за ко ном, утвр ђу је сто пе из вор них при хо да оп шти не, 
на чин и ме ри ла за од ре ђи ва ње ви си не ло кал них так си и на кна да 
и да до но си про гра ме уре ђе ња гра ђе вин ског зе мљи шта, уре ђу је и 
обез бе ђу је вр ше ње по сло ва уре ђе ња и ко ри шће ња гра ђе вин ског 
зе мљи шта и утвр ђу је ви си ну на кна де за уре ђи ва ње и ко ри шће ње 
гра ђе вин ског зе мљи шта (члан 20. тач. 4) и 8)). 

У спро ве де ном по ступ ку Устав ни суд је утвр дио да је За кон о 
пла ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 81/09 
 – ис прав ка), ко ји је на сна зи од 11. сеп тем бра 2009. го ди не, не са-
др жи од ред бе ко ји ма се про пи су је на кна да за ко ри шће ње гра ђе-
вин ског зе мљи шта, већ је од ред бом чла на 220. тог за ко на про пи-
са но да се на кна да за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта пла ћа 
у скла ду са За ко ном о пла ни ра њу и из град њи из 2003. го ди не, док 
се на ве де на на кна да не ин те гри ше у по рез на имо ви ну. Има ју ћи у 
ви ду на ве де но, Устав ни суд је оце њи вао устав ност и за ко ни тост 
оспо ре не Од лу ке у од но су на од го ва ра ју ће од ред бе За ко на о пла-
ни ра њу и из град њи из 2003. го ди не.

За ко ном о пла ни ра њу и из град њи  („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 47/03 и 34/06), на кна да за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта 
би ла је уре ђе на од ред ба ма чла на 77, та ко што је би ло од ре ђе но: да 
на кна ду за ко ри шће ње јав ног гра ђе вин ског зе мљи шта и оста лог 
гра ђе вин ског зе мљи шта у др жав ној сво ји ни пла ћа вла сник објек та 
(став 1.); да, из у зет но, на кна ду из ста ва 1. овог чла на пла ћа но си-
лац пра ва ко ри шће ња на објек ту, од но сно по себ ном де лу објек та, 
а ако је обје кат, од но сно по се бан део објек та дат у за куп, на кна ду 
пла ћа за ку пац објек та, од но сно де ла објек та (став 2.); да на кна ду 
за ко ри шће ње не из гра ђе ног јав ног гра ђе вин ског зе мљи шта и оста-
лог гра ђе вин ског зе мљи шта у др жав ној сво ји ни пла ћа ко ри сник 
(став 3.); да се ви си на на кна де из ст. 1. и 2. овог чла на утвр ђу је у 
за ви сно сти од оби ма и сте пе на уре ђе но сти зе мљи шта, ње го вог по-
ло жа ја у на се љу, опре мље но сти зе мљи шта објек ти ма дру штве ног 
стан дар да, са о бра ћај не по ве за но сти зе мљи шта са ло кал ним, од-
но сно град ским цен тром и дру гим са др жа ји ма у на се љу, од но сно 
по год но сти ма ко је зе мљи ште има за ко ри сни ке (став 4.); да бли же 

кри те ри ју ме, ме ри ла, ви си ну, на чин и ро ко ве пла ћа ња на кна де из 
ст. 1. и 2. овог чла на про пи су је оп шти на, од но сно град, од но сно 
град Бе о град (став 5.), као и да се при нуд на на пла та на кна де из ст. 
1. и 2. овог чла на вр ши по про пи си ма ко ји ма се уре ђу је по ре ски 
по сту пак и по ре ска ад ми ни стра ци ја (став 6.). Од ред ба ма чла на 
78. За ко на би ло је про пи са но: да се на кна да за ко ри шће ње оста лог 
гра ђе вин ског зе мљи шта ко је ни је у др жав ној сво ји ни пла ћа ако је 
то зе мљи ште сред стви ма оп шти не, од но сно дру гим сред стви ма у 
др жав ној сво ји ни опре мље но основ ним објек ти ма ко му нал не ин-
фра струк ту ре (елек трич на мре жа, во до вод, при ступ ни пут и сл.) 
(став 1.); да се на кна да за ко ри шће ње оста лог не из гра ђе ног гра ђе-
вин ског зе мљи шта пла ћа и у слу ча ју ако се то зе мљи ште не при-
ве де на ме ни, од но сно не по ну ди у от куп оп шти ни ра ди при во ђе-
ња на ме ни у ро ку од две го ди не од да на до но ше ња ур ба ни стич ког 
пла на (став 2.); да се ви си на на кна де из ста ва 2. овог чла на утвр-
ђу је као и за оста ло из гра ђе но гра ђе вин ско зе мљи ште, у скла ду са 
овим за ко ном (став 3.); да се, у по гле ду утвр ђи ва ња оба ве зе пла ћа-
ња на кна де из ст. 1. и 2. овог чла на, при ме њу ју од ред бе чла на 77. 
овог за ко на у по гле ду ме ри ла, ви си не, на чи на, ро ко ва пла ћа ња и 
при нуд не на пла те на кна де (став 4.). Од ред бе За ко на ко је се од но се 
на на кна ду за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта ни су са др жа ле 
мо гућ ност пот пу ног или де ли мич ног осло ба ђа ња од пла ћа ња ове 
на кна де. 

Устав ни суд је та ко ђе утвр дио: да је Скуп шти на оп шти не 
Ва ље во, на осно ву од ре да ба чла на 27. и 29. За ко на о гра ђе вин-
ском зе мљи шту („Слу жбе ни гла сник РС”, број 44/95), на сед ни-
ци одр жа ној 22. мар та 1996. го ди не до не ла Од лу ку о на кна ди за 
ко ри шће ње град ског гра ђе вин ског зе мљи шта („Слу жбе ни гла сник 
оп шти не Ва ље во”, број 3/96);  да је ова од лу ка пре тр пе ла ви ше 
из ме на и до пу на („Слу жбе ни гла сник оп шти не Ва ље во”, бр. 7/96, 
4/99, 2/02, 3/02  – пре чи шћен текст, 2/03, 3/03  – пре чи шћен текст, 
1/06, 2/06, 22/07 и „Слу жбе ни гла сник гра да Ва ље ва”, број 13/09); 
да је За кон о гра ђе вин ском зе мљи шту на осно ву чи јих од ре да ба је 
до не та оспо ре на Од лу ка пре стао да ва жи сту па њем на сна гу За-
ко на о пла ни ра њу и из град њи 2003. го ди не; да  пре чи шће ни текст 
оспо ре не Од лу ке ко ји је об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку оп шти-
не Ва ље во”, број 3/03, ни је уса гла шен са За ко ном о пла ни ра њу и 
из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 47/03 и 34/06), иако је до-
нет по сле сту па ња на сна гу овог за ко на. Бу ду ћи да пре ма од ред би 
чла на 168. став 4. Уста ва, Устав ни суд мо же оце ни ти са гла сност 
за ко на и дру гих оп штих ака та са Уста вом, оп штих ака та са за ко-
ном и по пре стан ку њи хо вог ва же ња, ако је по сту пак оце не устав-
но сти по кре нут нај ка сни је у ро ку од шест ме се ци од пре стан ка 
њи хо вог ва же ња, то је оце на устав но сти и за ко ни то сти оспо ре не 
Од лу ке за сно ва на на осно ву од ред бе За ко на о пла ни ра њу и из-
град њи ко јом се про ду жа ва ва жност од ре да ба о на кна ди за ко ри-
шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта За ко на о пла ни ра њу и из град њи из 
2003. го ди не, у од но су на пре чи шће ни текст Од лу ке ко ји је  до нет 
у вре ме ва же ња За ко на из 2003. го ди не  и ње не из ме не и до пу не.

Оспо ре ном Од лу ком о на кна ди за ко ри шће ње гра ђе вин ског 
зе мљи шта („Слу жбе ни гла сник оп шти не Ва ље во”, бр. 3/03  – пре-
чи шће ни текст, 1/06, 2/06, 22/07 и „Слу жбе ни гла сник гра да Ва-
ље ва”, број 13/09), ко ја је до не та  по сле сту па ња на сна гу За ко на 
о пла ни ра њу и из град њи из 2003. го ди не, је про пи са но да се за 
ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта, осим зе мљи шта ко је слу жи 
за јав ну упо тре бу  и зе мљи шта на ко ме се на ла зе по слов ни објек-
ти ста рих за на та, пла ћа на кна да, при че му је де фи ни са но шта се 
сма тра зе мљи штем ко ји слу жи за јав ну упо тре бу и шта се сма тра 
ста рим за на ти ма (члан 2.); пред ви ђе но  је да се на кна да за из гра-
ђе но гра ђе вин ско зе мљи ште об ра чу на ва по 1m2 стам бе ног, про из-
вод ног од но сно по слов ног про сто ра и по моћ ног про сто ра (члан 3. 
став 2.); де фи ни са но је шта се, у сми слу  Од лу ке, сма тра стам бе-
ним, про из вод ним, кан це ла риј ским и по моћ ним про сто ром (члан 
4.); про пи са но је да се ви си на на кна де за вред но ва ње гра ђе вин ског 
зе мљи шта од ре ђу је пре ма утвр ђе ним по год но сти ма, али ди фе рен-
ци ра но, за стам бе ни и дру ги про стор, за про из вод ни про стор, за 
по слов ни про стор и по моћ ни про стор (члан 5. став 2.); утвр ђе на 
је на кна да за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта по 1m2 по зо-
на ма и пре ма вр ста ма про сто ра (члан 7.); утвр ђен на чин об ра чу-
на на кна де за ко ри шће ње не из гра ђе ног гра ђе вин ског зе мљи шта 
пре ма зо на ма, у за ви сно сти од из но са на кна де утвр ђе не за ко ри-
шће ње стам бе ног про сто ра (члан 8. ст. 1. и 2.); утвр ђен је из нос 
на кна де за под руч је на се ље ног ме ста Див чи ба ре, та ко да се до би ја 
мно же њем вред но сти на кна де за стам бе ни про стор у III зо ни са 
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ко е фи ци јен ти ма ко ји су утвр ђе ни за стам бе ни про стор, за про из-
вод ни и по слов ни про стор, за ку ће за од мор и опо ра вак и за не из-
гра ђе но град ско гра ђе вин ско зе мљи ште (члан 9. став 2.); про пи-
са но је да се ви си на на кна де за ко ри шће ње град ског гра ђе вин ског 
зе мљи шта на ко ме се на ла зи га ра жни про стор за мо тор на и при-
кључ на во зи ла утвр ђу је у дво стру ком из но су на кна де ко ја се пла-
ћа за стам бе ни про стор у окви ру те зо не (члан 10.) и да се, ако се 
у ста ну оба вља и по слов на де лат ност, из нос об ра чу на те на кна де 
уве ћа ва за 50% (члан 11.).

На осно ву из ло же них од ре да ба Уста ва и за ко на, Устав ни суд 
је за кљу чио да је оп шти на има ла овла шће ње да уре ђу је и обез бе-
ђу је ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта, као и овла шће ње да сво-
јом од лу ком бли же утвр ди ме ри ла и кри те ри ју ме за од ре ђи ва ње 
ви си не на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта, ме ђу тим, 
оспо ре на Од лу ка ни је би ла уса гла ше на са од ред ба ма За ко на о пла-
ни ра њу и из град њи из 2003. го ди не ко ји ма је би ла уре ђе на на кна-
да за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта. На и ме,  по оце ни Су да, 
од ред ба чла на 77. За ко на о пла ни ра њу и из град њи ни је са др жа ла 
овла шће ње оп шти не за про пи си ва ње но вих кри те ри ју ма и ме ри ла 
осим оних ко ји су би ли пред ви ђе ни ста вом 4. чла на 77. За ко на, 
јер се кри те ри ју ми за утвр ђи ва ње ви си не на кна де за ко ри шће ње 
гра ђе вин ског зе мљи шта пред ви ђе ни За ко ном од но се на оп ште по-
год но сти ко је гра ђе вин ско зе мљи ште пру жа сво јим ко ри сни ци ма 
пре ма оби му и сте пе ну уре ђе но сти, по ло жа ју и опре мље но сти и 
са мо ови кри те ри ју ми мо гу би ти раз ра ђе ни ак том је ди ни ца ло кал-
не са мо у пра ве. Да кле, утвр ђе ни кри те ри ју ми од но си ли су се са-
мо на из гра ђе но и не из гра ђе но гра ђе вин ско зе мљи ште а не и на 
на ме ну ко ри шће ња зе мљи шта, од но сно вр сту де лат но сти ко ја се 
оба вља на том зе мљи шту. С тим у ве зи, Скуп шти на гра да Ва ље ва, 
по оце ни Су да, ни је би ла овла шће на да, као по се бан кри те ри јум 
за утвр ђи ва ње ви си не пред мет не на кна де, про пи ше на ме ну ко-
ри шће ња зе мљи шта и с тим у ве зи и вр сту де лат но сти ко ја се на 
том зе мљи шту оба вља. Ово из раз ло га што За ко ном о пла ни ра њу 
и из град њи из 2003. го ди не, на ме на зе мљи шта и де лат ност ко јом 
се об ве зник на кна де ба ви, ни је би ла про пи са на као је дан од кри-
те ри ју ма за утвр ђи ва ње ви си не на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин-
ског зе мљи шта. На и ме, на ме на ко ри шће ња зе мљи шта, па с тим 
у ве зи и вр ста де лат но сти ко ја се оба вља, би ла је про пи са на као 
је дан од еле ме на та на осно ву ко га су се це ни ле по год но сти ко је 
гра ђе вин ско зе мљи ште пру жа ко ри сни ци ма у За ко ну о гра ђе вин-
ском зе мљи шту („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 44/95, 16/97 и 23/01), 
ко ји је пре стао да ва жи. За ко ном о пла ни ра њу и из град њи из 2003. 
го ди не, на ме на ко ри шће ња зе мљи шта и с тим у ве зи де лат ност ко-
јом се об ве зник на кна де ба ви, ни је про пи са на као је дан од еле ме-
на та за утвр ђи ва ње ви си не ове на кна де. Сто га је Суд оце нио да је 
до но си лац оспо ре не Од лу ке пре ко ра чио за кон ско овла шће ње ка да 
је про пи сао кри те ри јум на ме не ко ри шће ња зе мљи шта, од но сно 
де лат но сти ко јом се об ве зни ци на кна де ба ве, за од ре ђи ва ње ви-
си не на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта. Из на ве де-
них раз ло га, Устав ни суд је утвр дио да од ред бе оспо ре не Од лу ке у 
де ло ви ма или у це ли ни, ко ји ма се ви си на на кна де од ре ђу је пре ма 
на ме ни ко ри шће ња зе мљи шта, од но сно вр сти де лат но сти, ни су у 
са гла сно сти са за ко ном. Устав ни суд ука зу је да је на ме на ко ри шће-
ња зе мљи шта и вр ста де лат но сти ко ја се оба вља ла, мо гла би ти од 
зна ча ја за утвр ђи ва ње од го ва ра ју ћих по ре ских и так се них оба ве за, 
али да то ни су би ли За ко ном утвр ђе ни еле мен ти за од ре ђи ва ње ви-
си не на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта. 

Устав ни суд је та ко ђе утвр дио да За кон о пла ни ра њу и из град-
њи из 2003. го ди не, у де лу ко ји се од но си на на кна ду за ко ри шће-
ње гра ђе вин ског зе мљи шта  ни је са др жао од ред бе ко је се од но се 
на мо гућ ност ума ње ња или осло ба ђа ња пла ћа ња ове на кна де, па 
је утвр дио да је Скуп шти на гра да Ва ље ва, про пи си ва њем ка ко је 
то учи ње но чла ном 2. Од лу ке, пре ко ра чи ла овла шће ње из За ко на.

Има ју ћи у ви ду хи је рар хи ју до ма ћих оп штих прав них ака та 
утвр ђе ну од ред бом чла на 195. став 2. Уста ва пре ма ко јој ста ту ти, 
од лу ке и сви дру ги оп шти ак ти ауто ном не по кра ји не и је ди ни ца 
ло кал не са мо у пра ве мо ра ју би ти са гла сни са за ко ном, Устав ни суд 
је утвр дио да од ред бе Од лу ке на ве де не у из ре ци ни су у са гла сно-
сти ни са Уста вом. 

Устав ни суд кон ста ту је да, са гла сно од ред ба ма чла на 167. 
Уста ва, ни је над ле жан да оце њу је оправ да ност и ис прав ност утвр-
ђе не ви си не на кна де за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта у оп-
шти на ма, као ни за ко ни тост ре ше ња о утвр ђи ва њу ви си не на кна де 
за по је ди не об ве зни ке.

С об зи ром на то да је у то ку по ступ ка прав но ста ње пот пу-
но утвр ђе но и при ку пље ни по да ци пру жа ју по у здан основ за од-
лу чи ва ње, те да у по ступ ку оце њи ва ња устав но сти и за ко ни то сти 
Устав ни суд ни је огра ни чен зах те вом ини ци ја то ра, Устав ни суд је, 
са гла сно од ред ба ма чла на 53. став 2. и чла на 54. став 1. За ко на о 
Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 109/07), од лу чио без 
до но ше ња ре ше ња о по кре та њу по ступ ка.

Са гла сно из ло же ном, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 
45. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду, од лу чио као у из ре ци.

На осно ву чла на 168. став 3. Уста ва, од ред бе Од лу ке о на кна-
ди за ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта на ве де не у из ре ци, пре-
ста ју да ва же да ном об ја вљи ва ња Од лу ке Устав ног су да у „Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 

IУл број 333/2009
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Дра ги ша Сли јеп че вић, с.р.

942
Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Дра ги ша Сли јеп че вић 

и су ди је др Оли ве ра Ву чић, Бра ти слав Ђо кић, Ве сна Илић-Пре-
лић, др Го ран Илић, др Аг неш Кар таг-Од ри, Ка та ри на Ма ној ло-
вић-Ан дрић, мр Ми лан Мар ко вић, др Бо са Не на дић, Ми лан Ста-
нић, др Дра ган Сто ја но вић, мр То ми слав Стој ко вић, Са ба ху дин 
Та хи ро вић и Пре драг Ћет ко вић, у по ступ ку по устав ној жал би 
Жи во те Ми ло са вље ви ћа из Ба ра, Ре пу бли ка Цр на Го ра, на осно ву 
чла на 167. став 4. у ве зи чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, на 
сед ни ци одр жа ној 17. фе бру а ра 2011. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

1. Усва ја се устав на жал ба Жи во те Ми ло са вље ви ћа и утвр-
ђу је да су у из вр шном по ступ ку ко ји се во дио пред Оп штин ским 
су дом у Кру шев цу у пред ме ту И. 646/04 по вре ђе на пра ва под но-
си о ца на су ђе ње у ра зум ном ро ку и на мир но ужи ва ње имо ви не, 
за јем че на од ред ба ма чла на 32. став 1. и чла на 58. став 1. Уста ва 
Ре пу бли ке Ср би је. 

2. На ла же се Основ ном су ду у Кру шев цу да пре ду зме све 
нео п ход не ме ре ка ко би се из вр шни по сту пак у пред ме ту из тач ке 
1. окон чао у нај кра ћем ро ку. 

3. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Образложење

1. Жи во та Ми ло са вље вић из Ба ра, Ре пу бли ка Цр на Го ра, је 
20. мар та 2008. го ди не, пре ко пу но моћ ни ка Де ја на Ми ло са вље ви-
ћа, адво ка та из Кру шев ца, под нео Устав ном су ду устав ну жал бу 
због по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку и пра ва на мир но 
ужи ва ње имо ви не, за јем че них чла ном 32. став 1. и чла ном 58. став 
1. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, ко ја је у Устав ном су ду за ве де на под 
бро јем Уж - 341/08. 

С об зи ром на то да је устав ном жал бом зах те ва но утвр ђи ва-
ње по вре де Уста вом за јем че них пра ва у 15 раз ли чи тих из вр шних 
по сту па ка, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе чла на 42. став 4. По-
слов ни ка о ра ду Устав ног су да („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 24/08 
и 27/08), раз дво јио ове по ступ ке и фор ми рао 14 но вих пред ме та, 
те је у овом пред ме ту од лу чи вао о на во ди ма из устав не жал бе о 
по вре ди на ве де них пра ва у пред ме ту Оп штин ског су да у Кру шев-
цу И. 646/04.

У устав ној жал би је на ве де но да је ре ше ње о из вр ше њу из вр-
шни суд до нео „са ви ше ме сеч ном доц њом”, као и да је суд „не ра-
зум ним оду го вла че њем” из вр ше ња „угро зио” под но си о че во пра во 
на мир но ужи ва ње имо ви не.

2. У од го во ру на устав ну жал бу, ко ји је Основ ни суд у Кру-
шев цу до ста вио Устав ном су ду 14. ма ја 2010. го ди не, на ве де но је 
да је пред мет ни из вр шни по сту пак у то ку, да је из вр шни ду жник 
ви ше пу та у то ку 2009. го ди не и јед ном у 2010. го ди ни при сту пао 
су ду и пла ћао део ду га, ко ји из но си су истих да на ис пла ћи ва ни 
по ве ри о цу, ов де под но си о цу устав не жал бе, те да се сход но то ме 
по сту пак из вр ше ња спро во ди и да „не ма не ра зум ног оду го вла че-
ња по ступ ка”.
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3. Са гла сно чла ну 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, устав на 

жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или рад њи др-
жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав на овла-
шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или ма њин ска 
пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр пље на или ни су 
пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту. 

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом 
ис пи ти ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма зах те ва ис-
так ну тог у њој, Устав ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи-
ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но 
или ус кра ће но ње го во Уста вом за јем че но пра во или сло бо да.

4. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у 
спи се пред ме та И. 646/04 Оп штин ског су да у Кру шев цу и до ку-
мен та ци ју при ло же ну уз устав ну жал бу и утвр дио сле де ће чи ње-
ни це и окол но сти од зна ча ја за од лу чи ва ње у овој устав но прав ној 
ства ри:

Под но си лац устав не жал бе је, као из вр шни по ве ри лац, 6. 
сеп тем бра 2004. го ди не под нео Оп штин ском су ду у Кру шев цу 
пред лог за из вр ше ње про тив из вр шног ду жни ка Пре дра га Јев ти ћа, 
на осно ву суд ског по рав на ња П. 1001/1995 од 12. сеп тем бра 1995. 
го ди не, ко јим је ду жник оба ве зан да ис пла ти по ве ри о цу 4.400 
швај цар ских фра на ка у ро ку од 15 да на, а у слу ча ју доц ње и за кон-
ску за те зну ка ма ту, под прет њом при нуд ног из вр ше ња, као и 280 
ди на ра на име тро шко ва пар нич ног по ступ ка. Пред ло гом за из вр-
ше ње тра же но је од из вр шног су да да „до зво ли из вр шни по сту-
пак” и од ре ди из вр ше ње про тив ду жни ка ра ди на пла те на ве де не 
нов ча не оба ве зе у ди нар ској про тив вред но сти, по ва же ћем кур су 
на дан пла ћа ња, са за кон ском за те зном ка ма том на из нос ди нар-
ске про тив вред но сти глав ни це, по чев од 26. но вем бра 1995. го ди-
не до пот пу ног ис пу ње ња оба ве зе, као и тро шко ве из вр ше ња, са 
за кон ском за те зном ка ма том. Као сред ство из вр ше ња пред ло же но 
је да се спро ве де: „по пис, про це на, за бра на рас по ла га ња и про да ја 
по крет но сти ду жни ка, све до пот пу ног на ми ре ња нов ча не оба ве-
зе, а у не до стат ку по крет но сти, да се на ста ви из вр ше ње пре о ста ле 
оба ве зе на не по крет но сти ма у ну жном оби му, са упи сом у јав ну 
књи гу”.

Оп штин ски суд у Кру шев цу је, од лу чу ју ћи о на ве де ном пред-
ло гу, 10. но вем бра 2004. го ди не до нео ре ше ње И. 646/04, ко јим је 
од ре дио из вр ше ње про тив ду жни ка Пре дра га Јев ти ћа, ра ди на пла-
те по ве ри о че вог по тра жи ва ња од 4.400 швај цар ских фра на ка у 
ди нар ској про тив вред но сти пре ма ва же ћем кур су на дан ис пла те, 
са при па да ју ћом ка ма том, по чев од 28. сеп тем бра 1995. го ди не, па 
до ко нач не ис пла те и то по пи сом, про це ном и про да јом по крет них 
ства ри ду жни ка ко је се бу ду за те кле у ње го вом до ма ћин ству, док је 
пред лог ра ди на пла те за кон ске за те зне ка ма те на глав ни цу ду га по-
чев од 26. но вем бра 1995. го ди не од би јен, као нео сно ван. 

Про тив овог ре ше ња из вр шни ду жник је 22. но вем бра 2004. 
го ди не из ја вио при го вор, ко јим је тра жио да суд уки не на ве де но 
ре ше ње јер су стран ке сво је од но се ре гу ли са ле та ко што су се до-
го во ри ле да ду жник на име пред мет ног из но са пре не се у сво ји-
ну и др жа ви ну по ве ри о цу део пар це ле ко ја се на ла зи у Бо шња ну. 
Истог да на из вр шни по ве ри лац је до ста вио су ду зах тев да се от-
кло не не пра вил но сти у по ступ ку ко је се од но се на об ра чун за кон-
ске за те зне ка ма те, али је исто вре ме но у под не ску ука зао да се тај 
под не сак не сма тра при го во ром по ве ри о ца на до не то ре ше ње, док 
је 26. но вем бра 2004. го ди не под нео пред лог за до но ше ње до пун-
ског ре ше ња о из вр ше њу, ко јим би суд од ре дио при нуд ну на пла ту 
нов ча не оба ве зе на име пар нич них тро шко ва са за кон ском за те-
зном ка ма том, по чев од 12. сеп тем бра 1995. го ди не.

Оп штин ски суд у Кру шев цу је, од лу чу ју ћи о при го во ру из вр-
шног ду жни ка, до нео ре ше ње Ипв. 152/04 од 24. ма ја 2005. го ди-
не, ко јим је од био овај при го вор као нео сно ван. 

Из вр шни по ве ри лац, ов де под но си лац устав не жал бе се ви-
ше пу та обра ћао из вр шном су ду са зах те вом да тај суд по сту па у 
ро ко ви ма про пи са ним За ко ном о из вр шном по ступ ку (два пу та до 
до но ше ња ре ше ња о из вр ше њу  – 22. сеп тем бра и 2. но вем бра 2004. 
го ди не, јед ном до до но ше ња ре ше ња по при го во ру  – 28. апри ла 
2005. го ди не и још че ти ри пу та ка сни је  – 4. но вем бра 2005. го ди-
не, 28. ав гу ста 2006. го ди не, 25. ју на и 25. сеп тем бра 2007. го ди не). 

Из вр шни ду жник је 2. сеп тем бра 2005. го ди не при сту пио су-
ду и ис пла тио из нос од 100 евра и 3000 ди на ра. 

Под не ском од 7. ок то бра 2005. го ди не, под но си лац је тра жио 
да се „от кло не не пра вил но сти из вр ше ња”. У овом под не ску оспо-
ра ва се об ра чун ка ма те учи њен у из вр шном по ступ ку и ис ти че да 

је „не при хва тљи во де ли мич но суд ско из вр ше ње са ми ни ма ли зи ра-
ном и не у ред ном ис пла том”, те „мо ли суд за пу ну при ме ну” За ко-
на о из вр шном по ступ ку.

Из вр шни ду жник је у то ку 2005. го ди не при сту пио су ду ра ди 
из ми ре ња де ла ду га још три пу та (30. сеп тем бра, 6. ок то бра и 7. 
но вем бра), пла ћа ју ћи из но се од око 100 евра, а 24. но вем бра 2005. 
го ди не ис пла тио је по ве ри о цу из нос од 2.500 евра на име ду га.

Из вр шни по ве ри лац је под не ском од 16. ју на 2008. го ди не 
оба ве стио из вр шни суд да је 5. ав гу ста 2008. го ди не за кљу чио уго-
вор о це си ји са сво јим пу но моћ ни ком у из вр шном по ступ ку, по 
ко ме је на ве де ном адво ка ту усту пио сво ја по тра жи ва ња из ви ше 
из вр шних по сту па ка ко ји су се во ди ли пред Оп штин ским су дом 
у Кру шев цу, и за тра жио је од су да да о то ме оба ве сти из вр шног 
ду жни ка. Ме ђу тим, ка ко из спи са пред ме та про из ла зи, суд то ни је 
учи нио.

Из вр шни ду жник је у то ку 2009. го ди не пет пу та при сту пио 
су ду (3. фе бру а ра, 5. мар та, 8. апри ла, 7. ма ја и 15. ју на) и јед ном 
у 2010. го ди ни (2. фе бру а ра), ра ди ис пла те де ла пре о ста лог ду га. 
Из вр шни по ве ри лац је, без об зи ра на оба ве ште ње упу ће но су ду о 
усту па њу по тра жи ва ња, на ста вио да при ма де ли мич не ис пла те из-
вр шног ду жни ка. Из вр шни по сту пак се са да во ди пред Основ ним 
су дом у Кру шев цу под истим по слов ним бро јем  – И. 646/04.

5. За оце ну на во да устав не жал бе, са ста но ви шта Уста вом за-
јем че них пра ва на чи ју по вре ду се под но си лац устав не жал бе по-
зи ва, од зна ча ја су сле де ће од ред бе Уста ва и за ко на:

Чла ном 32. став 1. Уста ва утвр ђе но је да сва ко има пра во да 
не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но 
и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма 
и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње 
по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га, док се чла ном 58. став 
1. Уста ва јем чи мир но ужи ва ње сво ји не и дру гих имо вин ских пра-
ва сте че них на осно ву за ко на.

За ко ном о из вр шном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 
28/2000, 73/2000 и 71/01), ко ји се при ме њи вао у вре ме по кре та ња 
по ступ ка из вр ше ња, би ло је про пи са но: да се по сту пак из вр ше-
ња и по сту пак обез бе ђе ња по кре ћу на пред лог по ве ри о ца (члан 2. 
став 1.); да је суд ду жан да у по ступ ку из вр ше ња и обез бе ђе ња 
по сту па хит но (члан 4. став 1.); да ће се из вр ше ње ра ди оства ре ња 
нов ча ног по тра жи ва ња и обез бе ђе ња та квог по тра жи ва ња од ре-
ди ти и спро ве сти у оби му ко ји је по тре бан за на ми ре ње, од но сно 
обез бе ђе ње тог по тра жи ва ња (члан 5.); да је о пред ло гу за из вр-
ше ње суд ду жан да од лу чи у ро ку од три да на од да на под но ше ња 
пред ло га, а да је о при го во ру суд ду жан да од лу чи у ро ку од 15 
да на од да на под но ше ња при го во ра (члан 10.); да је суд ска од лу-
ка или од лу ка до не се на у пре кр шај ном по ступ ку из вр шна ако је 
по ста ла прав но сна жна и ако је про те као рок за до бро вољ но ис-
пу ње ње ду жни ко ве оба ве зе, а да је од лу ка до не се на у управ ном 
по ступ ку из вр шна ако је по ста ла ко нач на и ако је про те као рок за 
до бро вољ но ис пу ње ње оба ве зе (члан 18. ст. 1. и 2.); да је суд ско 
по рав на ње, од но сно по рав на ње за кљу че но у управ ном по ступ ку, 
из вр шно ако је по тра жи ва ње по по рав на њу до спе ло (члан 19. став 
1.); да се као сред ство из вр ше ња ра ди оства ре ња нов ча ног по тра-
жи ва ња мо гу од ре ди ти са мо  – про да ја по крет них ства ри, про да ја 
не по крет но сти, пре нос нов ча ног по тра жи ва ња, унов че ње дру гих 
имо вин ских пра ва и пре нос сред ста ва ко ја се во де на ра чу ну код 
но си о ца плат ног про ме та (члан 28.); да пред мет из вр ше ња ра ди 
на ми ре ња нов ча ног по тра жи ва ња мо же би ти сва ка ду жни ко ва 
ствар или имо вин ско пра во ко је ни је за ко ном из у зе то од из вр ше-
ња, од но сно ако из вр ше ње на ње му ни је за ко ном огра ни че но (члан 
29.); да ће слу жбе но ли це, пре не го што што при сту пи по пи су, пре-
да ти ду жни ку ре ше ње о из вр ше њу и по зва ти га да пла ти из нос за 
ко ји је од ре ђе но из вр ше ње, за јед но са ка ма том и тро шко ви ма, а 
ако се ду жни ку ре ше ње о из вр ше њу ни је мо гло пре да ти при ли ком 
по пи са, до ста ви ће му се на кнад но (члан 67. ст. 1. и 2.); да ће се 
по пи са ти оно ли ко ства ри ко ли ко је по треб но за на ми ре ње по ве ри-
о че вог по тра жи ва ња и тро шко ва из вр ше ња (члан 69. став 1.); да 
ће суд ако се из про дај не це не на ми ру је са мо је дан по ве ри лац, без 
одр жа ва ња ро чи шта, ре ше њем од ре ди ти да се из из но са до би је ног 
про да јом ства ри и од у зе тог нов ца из ми ре ре дом: тро шко ви из вр-
шног по ступ ка, тро шко ви од ре ђе ни у из вр шној ис пра ви, ка ма та до 
да на унов че ња ства ри и глав но по тра жи ва ње (члан 82. став 1.). 

Од ред бом чла на 304. За ко на о из вр шном по ступ ку („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 125/04) про пи са но је да ће се по ступ ци из вр-
ше ња и обез бе ђе ња за по че ти до да на сту па ња на сна гу овог за ко на 
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окон ча ти се по од ред ба ма За ко на о из вр шном по ступ ку („Слу жбе-
ни лист СРЈ”, бр. 28/2000, 73/2000 и 71/01).

За ко ном о обли га ци о ним од но си ма („Слу жбе ни лист СФРЈ”, 
бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 31/93, 
22/99, 23/99, 35/99 и 44/99) про пи са но је: да по ве ри лац мо же уго-
во ром за кљу че ним са тре ћим пре не ти на ово га сво је по тра жи ва-
ње, из у зев оног чи ји је пре нос за бра њен за ко ном или ко је је ве за но 
за лич ност по ве ри о ца, или ко је се по сво јој при ро ди про ти ви пре-
но ше њу на дру го га (члан 436. став 1.); да за пре нос по тра жи ва ња 
ни је по тре бан при ста нак ду жни ка, али је усту пи лац ду жан оба ве-
сти ти ду жни ка о из вр ше ном усту па њу и да је ис пу ње ње из вр ше но 
усту пи о цу пре оба ве ште ња о усту па њу пу но ва жно и осло ба ђа ду-
жни ка оба ве зе, али са мо ако ни је знао за усту па ње, ина че оба ве за 
оста је и он је ду жан да је ис пу ни при јем ни ку (члан 438.).

6. У по гле ду пе ри о да у од но су на ко ји је Устав ни суд над ле-
жан да ис пи ту је по вре ду пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, Суд је 
утвр дио да се пе ри од у ко ме се гра ђа ни ма Ср би је јем че пра ва и 
сло бо де утвр ђе не Уста вом и обез бе ђу је устав но суд ска за шти та у 
по ступ ку по устав ној жал би по чео да те че 8. но вем бра 2006. го ди-
не, да ном сту па ња на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Ме ђу тим, с 
об зи ром на то да суд ски по сту пак пред ста вља је дин стве ну це ли ну, 
Устав ни суд је стао на ста но ви ште да оце на су ђе ња у ра зум ном 
ро ку мо ра да об у хва ти це ло куп ни пе ри од тра ја ња по ступ ка, од мо-
мен та под но ше ња пред ло га за из вр ше ње Оп штин ском су ду у Кру-
шев цу 6. сеп тем бра 2004. го ди не.

Ана ли зи ра ју ћи ду жи ну тра ја ња пред мет ног из вр шног по-
ступ ка, Устав ни суд је утвр дио да је на ве де ни по сту пак по кре нут 
6. сеп тем бра 2004. го ди не, под но ше њем пред ло га из вр шног по ве-
ри о ца, ов де под но си о ца устав не жал бе, да је до под но ше ња устав-
не жал бе тра јао три го ди не и шест и по ме се ци, као и да тај по сту-
пак још ни је окон чан.

На ве де но тра ја ње из вр шног по ступ ка са мо по се би ука зу је 
да по сту пак ни је окон чан у окви ру ра зум ног ро ка. Ме ђу тим, ра-
зум на ду жи на тра ја ња суд ског по ступ ка је ре ла тив на ка те го ри ја, 
ко ја за ви си од ни за чи ни ла ца ко ји се мо ра ју узе ти у об зир у сва-
ком по је ди ном слу ча ју пре ма ње го вим спе ци фич ним окол но сти ма. 
Сло же ност чи ње нич них и прав них пи та ња у кон крет ном пред ме-
ту, по на ша ње под но си о ца устав не жал бе као стран ке у по ступ ку, 
по сту па ње над ле жних су до ва ко ји во де по сту пак, као и при ро да 
по ста вље ног зах те ва, од но сно зна чај за под но си о ца пра ва о ко ме 
се од лу чу је су кри те ри ју ми ко ји ути чу на оце ну ду жи не тра ја ња 
по ступ ка и од ре ђу ју да ли је по сту пак окон чан у окви ру ра зум ног 
ро ка или не. 

Ис пи ту ју ћи на ве де не кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње по сто ја ња 
по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку у кон крет ном слу ча ју, 
Устав ни суд је оце нио да у овом пред ме ту ни је би ло по себ но сло-
же них чи ње нич них и прав них пи та ња о ко ји ма би се по сту па ју-
ћи суд из ја шња вао. На и ме, суд је тре ба ло да од лу чи о под не том 
пред ло гу за из вр ше ње, као и о при го во ру на ре ше ње о из вр ше њу, 
а на кон че га је тре ба ло да спро ве де из вр ше ње по пи сом, про це ном 
и про да јом по крет них ства ри из вр шног ду жни ка, у скла ду са до-
не тим ре ше њем. 

Оце њу ју ћи по сту па ње су да у из вр шном по ступ ку, Устав ни 
суд је на шао да из вр шни суд, у кон крет ном слу ча ју, ни је пред у зео 
све ме ре и рад ње на ко је је по За ко ну био оба ве зан ка ко би се из-
вр ше ње спро ве ло, од но сно из вр шни по ве ри лац на ми рио у ра зум-
ном ро ку. На и ме, из вр шни суд је до нео ре ше ње о из вр ше њу тек 
на кон два ме се ца од под но ше ња пред ло га, а о при го во ру из вр шног 
ду жни ка је од лу чио у ро ку од шест ме се ци, иако је по За ко ну о 
из вр шном по ступ ку то мо рао да учи ни у ро ку од три, од но сно 15 
да на, док о пред ло гу по ве ри о ца за до но ше ње до пун ског ре ше ња, 
ко ји је под нет 26. но вем бра 2004. го ди не, суд уоп ште ни је од лу-
чио. За тим, на кон што је до нео ре ше ње, по сту па ју ћи суд ни је ни 
по ку шао да спро ве де тим ре ше њем од ре ђе но из вр ше ње по пи сом, 
про це ном и про да јом по крет них ства ри из вр шног ду жни ка. Пре ма 
оце ни Устав ног су да, Оп штин ски суд у Кру шев цу је, без об зи ра на 
то што је из вр шни ду жник по ла го ди не на кон до но ше ња ре ше ња 
по при го во ру на ре ше ње о из вр ше њу ис пла тио зна тан део оба ве зе, 
био ду жан да спро ве де из вр ше ње за пре о ста ли дуг, у скла ду са до-
не тим ре ше њем о из вр ше њу. 

Устав ни суд је оце нио да је по ста вље ни зах тев у из вр шном 
по ступ ку за под но си о ца устав не жал бе био од не сум њи вог зна-
ча ја, с об зи ром да је по сту пак био по кре нут ра ди на ми ре ња ве-
ћег нов ча ног по тра жи ва ња под но си о ца пре ма из вр шном ду жни ку. 

Под но си лац устав не жал бе се, по оце ни Устав ног су да, у скла ду са 
тим, и по на шао у пред мет ном из вр шном по ступ ку. Та ко се он чак 
се дам пу та пи сме но обра ћао из вр шном су ду, тра же ћи од су да да 
по сту па у скла ду са за кон ским ро ко ви ма. 

Из све га из ло же ног, Устав ни суд је на шао да је Оп штин ски 
суд у Кру шев цу сво јим по гре шним и не де ло твор ним по сту па њем 
ис кљу чи во од го во ран што пред мет ни из вр шни по сту пак још ни је 
окон чан, те је утвр дио да је услед то га под но си о цу устав не жал бе 
по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку, за јем че но чла ном 32. 
став 1. Уста ва, у из вр шном по ступ ку ко ји се у пред ме ту И. 646/04 
во дио пред Оп штин ским су дом у Кру шев цу. 

7. Оце њу ју ћи на во де из устав не жал бе ко ји се од но се на по-
вре ду пра ва на имо ви ну, Устав ни суд је утвр дио да је не спро во-
ђе њем из вр ше ња по за кљу че ном суд ском по рав на њу по вре ђе но и 
пра во под но си о ца устав не жал бе на мир но ужи ва ње имо ви не, за-
јем че но чла ном 58. став 1. Уста ва. На и ме, сва ко нов ча но или дру го 
имо вин ско по тра жи ва ње ко је не ко има на осно ву из вр шне ис пра-
ве, би ло да је у пи та њу прав но сна жна суд ска од лу ка или суд ско 
по рав на ње или са њи ма из јед на че на ис пра ва у по гле ду из вр шно-
сти, ула зи у имо ви ну по ве ри о ца. Сто га, не спро во ђе ње из вр ше ња 
на осно ву из вр шне ис пра ве пред ста вља по вре ду пра ва на мир но 
ужи ва ње имо ви не, за јем че ног чла ном 58. став 1. Уста ва.

Устав ни суд на гла ша ва да је исти став већ за у зи мао у ра ни-
јим од лу ка ма о устав ним жал ба ма (ви де ти Од лу ку Уж-1499/2008 
од 16. ју ла 2009. го ди не).

Та ко ђе, Устав ни суд ука зу је да и пре ма ста ву Европ ског су да 
за људ ска пра ва про пуст др жа ве да из вр ши прав но сна жну пре су ду 
из ре че ну у ко рист под но си о ца пред став ке, пред ста вља ме ша ње у 
ње го во пра во на мир но ужи ва ње имо ви не (ви де ти од лу ке у пред-
ме ти ма: Ка ча пор и др. про тив Ср би је, Bur dov про тив Ру си је ).

8. С об зи ром на на ве де но, Устав ни суд је, у скла ду са од ред-
ба ма чла на 89. ст. 1. и 2. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 109/07), у тач. 1. и 2. из ре ке усво јио устав ну жал-
бу и на ло жио Основ ном су ду у Кру шев цу, као над ле жном су ду, 
да пре ду зме све нео п ход не ме ре ка ко би се пред мет ни из вр шни 
по сту пак окон чао у нај кра ћем мо гу ћем ро ку. Ме ђу тим, има ју ћи 
у ви ду да је из вр шни ду жник у пред мет ном из вр шном по ступ ку 
ис пла тио из вр шном по ве ри о цу, ов де под но си о цу устав не жал бе, 
нај ве ћи део сво је оба ве зе знат но пре под но ше ња устав не жал бе, 
Устав ни суд је, без об зи ра на зах тев под но си о ца за на кна ду не ма-
те ри јал не ште те, у тач ки 3. из ре ке од лу чио да се пра вич но за до-
во ље ње под но си о ца устав не жал бе због кон ста то ва не по вре де на-
ве де них пра ва, у кон крет ном слу ча ју оства ри об ја вљи ва њем ове 
од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

9. На осно ву од ред бе чла на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном 
су ду, Суд је до нео Од лу ку као у из ре ци. 

Уж број 1091/2008
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Дра ги ша Сли јеп че вић, с.р.

943
Устав ни суд у са ста ву: пред сед ник др Дра ги ша Сли јеп че вић 

и су ди је др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Бра ти слав Ђо-
кић, др Аг неш Кар таг-Од ри, Ка та ри на Ма ној ло вић-Ан дрић, мр 
Ми лан Мар ко вић, др Бо са Не на дић, Ми лан Ста нић, др Дра ган 
Сто ја но вић, мр То ми слав Стој ко вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и Пре-
драг Ћет ко вић, у по ступ ку по устав ној жал би Дра га на Цвет ко ви-
ћа из Бо си ле гра да, на осно ву чла на 167. став 4. у ве зи чла на 170. 
Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 3. мар та 2011. го-
ди не, до нео је  

ОД  Л У  КУ

1. Усва ја се устав на жал ба Дра га на Цвет ко ви ћа и утвр ђу је се 
да је у из вр шном по ступ ку ко ји се во дио пред Че твр тим оп штин-
ским су дом у Бе о гра ду у пред ме ту И. 13116/06 (ра ни је И. 6127/06) 
по вре ђе но пра во под но си о ца устав не жал бе на су ђе ње у ра зум ном 
ро ку, га ран то ва но од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је, док се у пре о ста лом де лу устав на жал ба од ба цу је.
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2. На ла же се над ле жном су ду у Бе о гра ду да пре ду зме све 

нео п ход не ме ре ка ко би се из вр шни по сту пак из тач ке 1. окон чао 
у нај кра ћем ро ку.

3. Од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Образложење

1. Дра ган Цвет ко вић из Бо си ле гра да је 3. апри ла 2009. го ди не 
под нео Устав ном су ду устав ну жал бу због по вре де пра ва на су ђе-
ње у ра зум ном ро ку, за јем че ног од ред бом чла на 32. став 1. Уста-
ва Ре пу бли ке Ср би је, у из вр шном по ступ ку ко ји се пред Че твр тим 
оп штин ским су дом у Бе о гра ду во дио у пред ме ту И. 13116/06, као 
и због  по вре де на че ла за бра не дис кри ми на ци је из чла на 21. Уста-
ва Ре пу бли ке Ср би је, пра ва на сло бо дан раз вој лич но сти из чла на 
23. став 2. Уста ва, пра ва на за бра ну роп ства из чла на 26. став 1. 
Уста ва, пра ва на пра вич но су ђе ње из чла на 32. став 1. Уста ва, пра-
ва на на кна ду ште те из чла на 35. став 2. Уста ва, пра ва на рад из 
чла на 60. став 1. Уста ва, пра ва на за кљу че ње бра ка из чла на 62. 
ст. 1. и 2. Уста ва, пра ва на со ци јал ну за шти ту из чла на 69. став 1. 
Уста ва и пра ва на пен зиј ско оси гу ра ње из чла на 70. Уста ва. 

Под но си лац устав не жал бе је на вео: да је прав но сна жном и 
из вр шном пре су дом Пр вог оп штин ског су да у Бе о гра ду П1. 286/95 
од 20. де цем бра 2001. го ди не усво јен ње гов ту жбе ни зах тев и као 
не за ко ни те по ни ште не ди сци плин ске пре су де Ди сци плин ског су-
да Се кре та ри ја та уну тра шњих по сло ва у Гњи ла ну под бро јем 
Дс-116-4 и Дс-116-5 од 4. фе бру а ра 1994. го ди не и Ви шег ди сци-
плин ског су да Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср-
би је Вдс. 83100/94 од 7. апри ла 1994. го ди не, ко ји ма је ту жи лац 
огла шен кри вим и ко ји ма му је из ре че на ди сци плин ска ме ра  – пре-
ста нак рад ног од но са, од но сно ди сци плин ска ме ра  – рас по ред на 
дру го рад но ме сто за ко је је про пи са на не по сред но ни жа струч на 
спре ма у тра ја њу од две го ди не; да је као из вр шни по ве ри лац, пре-
ко пу но моћ ни ка, 28. мар та 2005. го ди не Оп штин ском су ду у Гњи-
ла ну под нео пред лог за из вр ше ње на осно ву на ве де не пре су де Пр-
вог оп штин ског су да у Бе о гра ду; да је Оп штин ски суд у Гњи ла ну 
пред лог за из вр ше ње про сле дио Че твр том оп штин ском су ду у Бе-
о гра ду као над ле жном за из вр ше ње; да је Че твр ти оп штин ски суд 
у Бе о гра ду ре ше њем И. 6127/06 од 20. ју на 2006. го ди не до зво лио 
из вр ше ње у де лу ко ји се од но си на пар нич не тро шко ве и тро шко-
ве из вр шног по ступ ка, а да ни је одо брио, ни ти од био из вр ше ње у 
де лу у ко јем је из вр шни по ве ри лац тра жио да се од мах вра ти на 
рад и да му се при зна ју сва пра ва из рад ног од но са; да је, сход но 
на ве де ном, про тив овог ре ше ња о из вр ше њу из ја вио жал бу, ко ју 
је Окру жни суд у Бе о гра ду ре ше њем Гж. 3616/06 од 13. сеп тем-
бра 2006. го ди не усво јио, уки нуо ре ше ње о из вр ше њу Че твр тог 
оп штин ског су да у Бе о гра ду И. 6127/06 од 20. ју на 2006. го ди не 
и пред мет вра тио пр во сте пе ном су ду на по нов ни по сту пак, од ко-
јег до да на под но ше ња устав не жал бе ни је до био ни ка кав од го вор.

Под но си лац устав не жал бе од Устав ног су да тра жи да на ре-
ди ње го во вра ћа ње на рад у МУП, да му се омо гу ћи оства ри ва ње 
свих пра ва из рад ног од но са, као  и  да му се на док на ди це ло куп на 
ште та (ма те ри јал на и не ма те ри јал на), на ста ла од да на под но ше ња 
пред ло га за из вр ше ње.  

2. Са гла сно од ред би чла на 170. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
устав на жал ба се мо же из ја ви ти про тив по је ди нач них ака та или 
рад њи др жав них ор га на или ор га ни за ци ја ко ји ма су по ве ре на јав-
на овла шће ња, а ко ји ма се по вре ђу ју или ус кра ћу ју људ ска или 
ма њин ска пра ва и сло бо де за јем че не Уста вом, ако су ис цр пље на 
или ни су пред ви ђе на дру га прав на сред ства за њи хо ву за шти ту. 
По сту пак по устав ној жал би се, у сми слу чла на 175. став 3. Уста-
ва, уре ђу је  за ко ном 

Пре ма од ред би чла на 82. став 2. За ко на о Устав ном су ду 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 109/07), устав на жал ба се мо же из-
ја ви ти и ако ни су ис цр пље на прав на сред ства, у слу ча ју ка да је 
под но си о цу жал бе по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку.

У то ку по ступ ка пру жа ња устав но суд ске за шти те, по во дом 
ис пи ти ва ња осно ва но сти устав не жал бе у гра ни ца ма ис так ну тог 
зах те ва, Устав ни суд утвр ђу је да ли је у по ступ ку од лу чи ва ња о 
пра ви ма и оба ве за ма под но си о ца устав не жал бе по вре ђе но или ус-
кра ће но ње го во Уста вом за јем че но пра во или сло бо да. 

3. Устав ни суд је у спро ве де ном по ступ ку из вр шио увид у 
спи се пред ме та Че твр тог оп штин ског су да у Бе о гра ду И. 13116/06 
(ра ни ји број И. 6127/06) и утвр дио сле де ће чи ње ни це и окол но сти 
од зна ча ја за од лу чи ва ње у овој устав но суд ској ства ри: 

Под но си лац устав не жал бе је, као из вр шни по ве ри лац, 18. 
апри ла 2006. го ди не под нео Че твр том оп штин ском су ду у Бе о гра-
ду пред лог за из вр ше ње про тив из вр шног ду жни ка  – Ми ни стар-
ство уну тра шњих по сло ва Бе о град  – Се кре та ри јат уну тра шњих 
по сло ва у Гњи ла ну, са при вре ме ним се ди штем у Вра њу, на осно ву 
прав но сна жне и из вр шне пре су де Пр вог оп штин ског су да у Бе о-
гра ду П 1. 286/95 од 20. де цем бра 2001. го ди не ко јом је: у ста ву 
пр вом из ре ке усво јен ту жбе ни зах тев ту жи о ца и по ни ште на ди-
сци плин ска пре су да Ди сци плин ског су да Се кре та ри ја та уну тра-
шњих по сло ва у Гњи ла ну од 4. фе бру а ра 1994. го ди не за ве де на 
под бро јем Дс  – 116-4 и ди сци плин ска пре су да истог су да број 
Дс  – 116-5 од 4. фе бру а ра 1994. го ди не ко ји ма је ту жи лац огла-
шен кри вим и из ре че на му је ди сци плин ска ме ра пре ста нак рад ног 
од но са и ди сци плин ска пре су да Ви шег ди сци плин ског су да Ми-
ни стар ства уну тра шњих по сло ва Ре пу бли ке Ср би је од 7. апри ла 
1994. го ди не за ве де на под бро јем Вдс. 83100/94 ко јом је пре и на че-
на пр во сте пе на ди сци плин ска пре су да од 4. фе бру а ра 1994. го ди не 
у по гле ду из ре че не ди сци плин ске ме ре и ту жи о цу из ре че на ди сци-
плин ска ме ра рас по ред на дру го рад но ме сто за ко је је про пи са но 
не по сред но ни жа струч на спре ма у тра ја њу од две го ди не; у ста ву 
дру гом из ре ке оба ве за на ту же на Ре пу бли ка Ср би ја  – Ми ни стар-
ство уну тра шњих по сло ва да ту жи о цу на име пар нич них тро шко-
ва пла ти уку пан из нос од 2.800,00 ди на ра.

Пред ло гом за из вр ше ње у ста ву пр вом из вр шни по ве ри лац 
је тра жио да суд на ло жи из вр шном ду жни ку да га вра ти у рад ни 
од нос и да му при зна сва пра ва из рад ног од но са од да на пре стан-
ка рад ног од но са до да на вра ћа ња на рад, под прет њом нов ча ног 
ка жња ва ња, у ста ву дру гом је тра жио да му се на док на де пар нич-
ни тро шко ви у из но су од 2.800,00 ди на ра и тро шко ви из вр шног 
по ступ ка, а у ста ву тре ћем да суд на ло жи На род ној бан ци Ср би је  – 
Ди рек ци ји за ре ги стре и при нуд ну на пла ту  – Оде ље њу за при нуд-
ну на пла ту  – Од се ку за при јем осно ва и на ло га при нуд не на пла те 
у Кра гу јев цу (у да љем тек сту: НБС-ОПН Кра гу је вац), да спро ве-
де до зво ље но при нуд но из вр ше ње и да са ра чу на ду жни ка  – МУП 
РС  – Се кре та ри јат у Гњи ла ну, са при вре ме ним се ди штем у Вра њу, 
ски не  из нос по тра жи ва ња и упла ти на име по ве ри о ца. 

Че твр ти оп штин ски суд у Бе о гра ду је, нај пре, до пи сом  посл. 
број I-XIV од 11. ма ја 2006. го ди не на ло жио пу но моћ ни ку под но-
си о ца пред ло га за из вр ше ње да  до ста ви из вр шну ис пра ву са ја сно 
ви дљи вом кла у зу лом из вр шно сти сход но од ред би чла на 50. За ко на 
о из вр шном по ступ ку.

По до ста вља њу уред не из вр шне ис пра ве, Че твр ти оп штин-
ски суд у Бе о гра ду је до нео ре ше ње И. 6127/06 од 20. ју на 2006. 
го ди не ко јим је до зво лио из вр ше ње у ста ву дру гом и тре ћем пред-
ло га за из вр ше ње, од но сно до зво лио је из вр ше ње у од но су на до-
су ђе не тро шко ве пар нич ног по ступ ка и тро шко ве из вр шног по-
ступ ка.

Из вр шни по ве ри лац је 14. ју ла 2006. го ди не из ја вио жал бу 
про тив на ве де ног ре ше ња о из вр ше њу из раз ло га што суд ни је од-
лу чио у од но су на став пр ви пред ло га за из вр ше ње ко јим је тра же-
но да суд на ло жи из вр шном ду жни ку да по ве ри о ца од мах вра ти на 
рад и да му при зна сва пра ва из рад ног од но са од да на пре стан ка 
рад ног од но са до да на вра ћа ња на рад, под прет њом нов ча ног ка-
жња ва ња.

Окру жни суд у Бе о гра ду је ре ше њем Гж. 3616/06 од 13. сеп-
тем бра 2006. го ди не усво јио жал бу, уки нуо ре ше ње о из вр ше њу 
Че твр тог оп штин ског су да у Бе о гра ду И. 6127/06 од 20. ју на 2006. 
го ди не и пред мет вра тио пр во сте пе ном су ду на по нов ни по сту пак. 
У обра зло же њу ре ше ња је, по ред оста лог, на ве де но да је пр во сте-
пе ни суд по пред ло гу за из вр ше ње од лу чио та ко што је до зво лио 
из вр ше ње у од но су на став дру ги и тре ћи пред ло га, а ни је од лу чио 
по пред ло гу у по гле ду чи нид бе ко ја се од но си на вра ћа ње ту жи о ца 
у рад ни од нос и пред ло гу за из ри ца ње нов ча не ка зне, при че му о 
раз ло зи ма не по сту па ња по пред ло гу за из вр ше ње пр во сте пе ни суд 
ни је од лу чи вао у сми слу од ре да ба чла на 52. За ко на о из вр шном 
по ступ ку, јер ни ти је од ре дио из вр ше ње по да том пред ло гу ни ти је 
пред лог од био, а што пред ста вља за кон ску оба ве зу пре ма на ве де-
ном чла ну. На и ме, о под не том пред ло гу за из вр ше ње суд од лу чу је 
ре ше њем, ко је мо ра да са др жи све што је пред ви ђе но од ред бом 
чла на 52. За ко на о из вр шном по ступ ку, а ста вом 4. истог чла на 
про пи са но је да ре ше ње ко јим се пред лог за из вр ше ње пот пу но 
или де ли мич но од би ја мо ра би ти обра зло же но. Ка ко је, у кон крет-
ном слу ча ју, пр во сте пе ни суд про пу стио да од лу чи о де лу пред-
ло га за из вр ше ње ко ји се од но си на чи нид бу, и то на вра ћа ње на 
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рад и из ри ца ње нов ча не ка зне из вр шном ду жни ку, а о то ме ни је 
дао обра зло же ње, да кле по сту пио је су прот но за кон ској од ред би, 
то је ре ше ње пр во сте пе ног су да за сно ва но на бит ној по вре ди од ре-
да ба пар нич ног по ступ ка из чла на 361. став 2. тач ка 12) За ко на о 
пар нич ном по ступ ку, јер ре ше ње о из вр ше њу уоп ште не ма раз ло-
га због ко јих ни је од лу че но о де лу пред ло га за из вр ше ње. Да ље је 
на ве де но, да ће у по нов ном по ступ ку пр во сте пе ни суд от кло ни ти 
учи ње ну по вре ду од ре да ба пар нич ног по ступ ка та ко што ће од лу-
чи ти о пред ло гу за из вр ше ње од стра не под но си о ца, при че му ће 
уко ли ко сма тра да пред лог за из вр ше ње тре ба пот пу но или де ли-
мич но од би ти до не ти ре ше ње ко јим ће да ти обра зло же ње за та кву 
од лу ку.

У по нов ном по ступ ку пред мет је до био но ви број И. 
13116/06.

НБС-ОПН Кра гу је вац је до пи сом од 19. ок то бра 2007. го ди-
не, као и до пи сом од 17. мар та 2008. го ди не, по сту пи ла по на ло-
зи ма Че твр тог оп штин ског су да у Бе о гра ду и оба ве сти ла суд да је 
ре ше ње о из вр ше њу И. 6127/06 од 20. ју на 2006. го ди не  из вр ше но 
у це ло сти 10. ју ла 2006. го ди не у ко рист из вр шног по ве ри о ца Дра-
га на Цвет ко ви ћа.

Из вр шни по ве ри лац је под не ском, ко ји је при мљен у Че твр-
том оп штин ском су ду у Бе о гра ду 12. мар та 2007. го ди не, ур ги рао 
до но ше ње ре ше ња о из вр ше њу ко јим ће суд у це ло сти од лу чи ти о 
пред ло гу за из вр ше ње у скла ду са ре ше њем Окру жног су да у Бе о-
гра ду Гж. 3616/06 од 13. сеп тем бра 2006. го ди не.

Ре пу блич ко јав но пра во бра ни ла штво се под не сци ма од 10. и 
15. ок то бра и 8. но вем бра 2007. го ди не из ја сни ло на до пи се Че твр-
тог оп штин ског су да у Бе о гра ду од 1. и 17. ок то бра 2007. го ди не 
ко ји ма је тра же но да се из ја сне на окол ност ви си не нов ча не ка зне 
по пред ло гу за из вр ше ње од 10. апри ла 2006. го ди не.

Че твр ти оп штин ски суд у Бе о гра ду је 8. де цем бра 2008. го-
ди не до нео ре ше ње И. 13116/06 ко јим је од био као нео сно ван 
пред лог из вр шног по ве ри о ца од 10. апри ла 2006. го ди не. У обра-
зло же њу ре ше ња је, по ред оста лог, на ве де но: да је од лу чу ју ћи, у 
по нов ном по ступ ку, о под не том пред ло гу из вр шног по ве ри о ца суд 
из вр шио увид у спи се пред ме та, из вр шну ис пра ву  – пре су ду Пр-
вог оп штин ског су да у Бе о гра ду П1. 286/95 од 20. де цем бра 2001. 
го ди не и до пис НБС-ОПН од 17. мар та 2008. го ди не; да је од ред-
бом чла на 34. став 1. За ко на о из вр шном по ступ ку пред ви ђе но да 
је из вр шна ис пра ва по доб на за из вр ше ње ако су у њој на зна че ни 
из вр шни по ве ри лац и из вр шни ду жник као и пред мет, вр ста, обим 
и вре ме ис пу ње ња оба ве зе; да је има ју ћи у ви ду од ред бу чла на 8. 
став 3. За ко на о из вр шном по ступ ку ко јим је пред ви ђе но да се из-
вр ше ње спро во ди у оби му од ре ђе ном у ре ше њу о из вр ше њу, суд 
на кон из вр ше ног уви да у из вр шну ис пра ву, у став пр ви на ве де не 
ис пра ве, оце нио да је пред лог по ве ри о ца нео сно ван с об зи ром да 
из вр шном ис пра вом ни је од ре ђе на оба ве за ду жни ка чи је  при нуд-
но из вр ше ње по ве ри лац тра жи под не тим пред ло гом, те има ју ћи у 
ви ду окол ност да је из вр ше ње од ре ђе но ре ше њем И. 6127/06 од 
20. ју на 2006. го ди не спро ве де но у де лу тро шко ва пар нич ног по-
ступ ка, са за кон ском за те зном ка ма том, и тро шко ва из вр шног по-
ступ ка, а што је утвр ђе но уви дом у до пис НБС-ОПН од 17. мар та 
2008. го ди не, суд је при ме ном од ред бе чла на 8. став 3. За ко на о из-
вр шном по ступ ку и од ред бе чла на 52. став 4. истог за ко на од лу чио 
као у из ре ци.   

Жал бу је про тив на ве де ног ре ше ња из ја вио из вр шни по ве ри-
лац 11. апри ла 2009. го ди не и она је 22. апри ла 2009. го ди не екс пе-
до ва на су прот ној стра ни на од го вор.

4. За оце ну на во да устав не жал бе, са ста но ви шта Уста вом 
за јем че ног пра ва на пра вич но су ђе ње на чи ју по вре ду се, из ме ђу 
оста лог, под но си лац устав не жал бе по зи ва, од зна ча ја су сле де ће 
од ред бе Уста ва и за ко на:

Од ред бом чла на 32. став 1. Уста ва јем чи се сва ком пра во да 
не за ви сан, не при стра сан и за ко ном већ уста но вљен суд, пра вич но 
и у ра зум ном ро ку, јав но рас пра ви и од лу чи о ње го вим пра ви ма 
и оба ве за ма, осно ва но сти сум ње ко ја је би ла раз лог за по кре та ње 
по ступ ка, као и о оп ту жба ма про тив ње га.

За ко ном о из вр шном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
125/04), ко ји је сту пио на сна гу 23. фе бру а ра 2005. го ди не, про пи-
са но је:  да се по сту пак из вр ше ња и по сту пак обез бе ђе ња по кре ћу 
на пред лог по ве ри о ца (члан 2. став 1.); да из вр ше ње и обез бе ђе ње 
од ре ђу је и спро во ди суд (члан 3.); да је у по ступ ку из вр ше ња и 
обез бе ђе ња суд ду жан да по сту па хит но, да је о пред ло гу за из вр-
ше ње суд ду жан да од лу чи у ро ку од три да на од да на под но ше ња 

пред ло га (члан 5. ст. 1. и 2.); да кад су ис пу ње ни усло ви за до но-
ше ње ре ше ња о из вр ше њу и за спро во ђе ње из вр ше ња, суд је ду-
жан да до не се ре ше ње о из вр ше њу и пред у зи ма рад ње спро во ђе ња 
из вр ше ња (члан 4.); да се из вр ше ње спро во ди у оби му од ре ђе ном 
у ре ше њу о из вр ше њу (члан 8. став 3.)); да суд од ре ђу је из вр ше ње 
са мо на осно ву из вр шне или ве ро до стој не ис пра ве, ако овим за-
ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но (члан 29.); да су из вр шне ис пра ве 
из вр шна од лу ка су да и из вр шно суд ско по рав на ње (члан 30. став 1. 
тач ка 1.)); да је из вр шна ис пра ва по доб на за из вр ше ње ако су у њој 
на зна че ни из вр шни по ве ри лац и из вр шни ду жник, као и пред мет, 
вр ста, обим и вре ме ис пу ње ња оба ве зе (члан 34. став 1.); да ако се 
пред лог за из вр ше ње под но си су ду ко ји о по тра жи ва њу ни је од-
лу чи вао у пр вом сте пе ну, уз пред лог се под но си из вр шна ис пра ва 
у из вор ни ку или ове ре ном пре пи су на ко ји је ста вље на по твр да о 
из вр шно сти, од но сно под но си се ве ро до стој на ис пра ва, као и да 
по твр ду о из вр шно сти да је суд, од но сно ор ган ко ји је од лу чи вао о 
по тра жи ва њу у пр вом сте пе ну (члан 50. ст. 1. и 2.);  да у ре ше њу 
о из вр ше њу мо ра ју би ти на ве де ни из вр шни по ве ри лац и из вр шни 
ду жник, из вр шна од но сно ве ро до стој на ис пра ва о по тра жи ва њу, 
по тра жи ва ње из вр шног по ве ри о ца, сред ства и пред ме ти из вр ше-
ња, као и дру ги по да ци по треб ни за спро во ђе ње из вр ше ња од ре ђе-
ни овим за ко ном, као и да ре ше ње ко јим се пред лог за из вр ше ње 
пот пу но или де ли мич но од би ја мо ра би ти обра зло же но (члан 52. 
ст. 1. и 4.); да се у по ступ ку из вр ше ња и обез бе ђе ња сход но при ме-
њу ју од ред бе За ко на о пар нич ном по ступ ку, ако овим или дру гим 
са ве зним за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но (члан 14.).

5. Оце њу ју ћи раз ло ге и на во де из не те у устав ној жал би са 
ста но ви шта јем ста ва са др жа них у од ред би чла на 32. став 1. Уста-
ва, Устав ни суд је утвр дио да је под но си о цу устав не жал бе у пред-
мет ном из вр шном по ступ ку Че твр тог оп штин ског су да у Бе о гра ду 
И. 13116/06 по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро ку, ко је га-
ран ту је стран ка ма за шти ту од нео прав да них од ла га ња и оду го вла-
че ња по ступ ка. 

У по гле ду пе ри о да у од но су на ко ји је Устав ни суд над ле-
жан да ис пи ту је по вре ду пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку, Суд 
је утвр дио да се пе ри од у ко ме се гра ђа ни ма Ср би је јем че пра ва и 
сло бо де утвр ђе не Уста вом и обез бе ђу је устав но суд ска за шти та у 
по ступ ку по устав ној жал би по чео да те че 8. но вем бра 2006. го ди-
не, да ном сту па ња на сна гу Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Ме ђу тим, с 
об зи ром на то да суд ски по сту пак пред ста вља је дин стве ну це ли ну, 
Устав ни суд је стао на ста но ви ште да оце на су ђе ња у ра зум ном 
ро ку мо ра да об у хва ти це ло куп ни пе ри од тра ја ња по ступ ка од мо-
мен та ње го вог по кре та ња. 

Ана ли зи ра ју ћи ду жи ну тра ја ња пред мет ног из вр шног по-
ступ ка, Устав ни суд је утвр дио да је на ве де ни по сту пак по кре нут 
10. апри ла 2006. го ди не, под но ше њем пред ло га за из вр ше ње од 
стра не из вр шног по ве ри о ца, ов де под но си о ца устав не жал бе, Че-
твр том оп штин ском су ду у Бе о гра ду и да још увек ни је окон чан. 
До мо мен та под но ше ња устав не жал бе из вр шни по сту пак је тра-
јао три го ди не. 

На ве де но тра ја ње из вр шног по ступ ка са мо по се би ука зу је 
да по сту пак ни је окон чан у окви ру ра зум ног ро ка. Ме ђу тим, ра-
зум на ду жи на тра ја ња суд ског по ступ ка је ре ла тив на ка те го ри ја, 
ко ја за ви си од ни за чи ни ла ца ко ји се мо ра ју узе ти у об зир у сва-
ком по је ди ном слу ча ју пре ма ње го вим спе ци фич ним окол но сти ма. 
Сло же ност чи ње нич них и прав них пи та ња у кон крет ном пред ме-
ту, по на ша ње под но си о ца устав не жал бе као стран ке у по ступ ку, 
по сту па ње над ле жних су до ва ко ји во де по сту пак, као и при ро да 
по ста вље ног зах те ва, од но сно зна чај пред мет ног пра ва за под но-
си о ца устав не жал бе су кри те ри ју ми ко ји ути чу на оце ну ду жи не 
тра ја ња по ступ ка и од ре ђу ју да ли је по сту пак окон чан у окви ру 
ра зум ног ро ка или не.

Ис пи ту ју ћи на ве де не кри те ри ју ме за утвр ђи ва ње евен ту ал не 
по вре де пра ва на су ђе ње у ра зум ном ро ку у кон крет ном слу ча ју, 
Устав ни суд је оце нио да у овом пред ме ту ни је би ло сло же них чи-
ње нич них и прав них пи та ња о ко ји ма би се суд из ја шња вао. На и-
ме, суд је тре ба ло да од лу чи о под не том пред ло гу за из вр ше ње у 
це ли ни, на кон че га је тре ба ло да спро ве де из вр ше ње у скла ду са 
до не тим ре ше њем. 

Оце њу ју ћи по сту па ње над ле жног су да у из вр шном по ступ-
ку, Устав ни суд је оце нио да Че твр ти оп штин ски суд у Бе о гра ду, у 
кон крет ном слу ча ју, ни је пред у зео све ме ре и рад ње на ко је је по 
За ко ну о из вр шном по ступ ку био оба ве зан ка ко би се из вр ше ње 
спро ве ло, од но сно из вр шни по сту пак окон чао у ра зум ном ро ку. 
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На и ме, из вр шни суд ре ше њем о из вр ше њу И. 6127/06 од 20. ју-
на 2006. го ди не ни је од лу чио о пред ло гу из вр шног по ве ри о ца у 
це ли ни. Окру жни суд у Бе о гра ду је ре ше њем Гж. 3616/06 од 13. 
сеп тем бра 2006. го ди не уки нуо на ве де но ре ше ње о из вр ше њу Че-
твр тог оп штин ског су да и пред мет вра тио пр во сте пе ном су ду на 
по нов ни по сту пак, ко ји је на кон ви ше од две го ди не до нео ре ше-
ње И. 13116/06 од 8. де цем бра 2008. го ди не ко јим је од био као 
нео сно ван пред лог из вр шног по ве ри о ца, јер је утвр дио да из вр-
шном ис пра вом ни је од ре ђе на оба ве за ду жни ка чи је је при нуд но 
из вр ше ње по ве ри лац тра жио под не тим пред ло гом за из вр ше ње, 
а има ју ћи у ви ду окол ност да је из вр ше ње од ре ђе но ре ше њем И. 
6127/06 од 20. ју на 2006. го ди не спро ве де но у де лу тро шко ва пар-
нич ног по ступ ка са за кон ском за те зном ка ма том, и тро шко ва из вр-
шног по ступ ка. 

Устав ни суд је оце нио да је по ста вље ни зах тев у из вр шном 
по ступ ку за под но си о ца устав не жал бе био од зна ча ја, с об зи ром 
да је пред ло гом за из вр ше ње тра жио да суд оба ве же из вр шног ду-
жни ка да га вра ти на рад и да му омо гу ћи оства ри ва ње свих пра ва 
из рад ног од но са, као и на ми ре ње до су ђе них му пар нич них тро-
шко ва и тро шко ва из вр шног по ступ ка. Под но си лац устав не жал бе 
се, по оце ни Устав ног су да, у скла ду са тим и по на шао у пред мет-
ном из вр шном по ступ ку. 

Из све га из ло же ног, Устав ни суд је оце нио да је сво јим не-
пра вил ним и не де ло твор ним по сту па њем, ти ме што ре ше њем 
о из вр ше њу И. 6127/06 од 20. ју на 2006. го ди не ни је од лу чио о 
пред ло гу за из вр ше ње у це ли ни, Че твр ти оп штин ски суд у Бе о-
гра ду од го во ран што пред мет ни из вр шни по сту пак ни је окон чан 
у ра зум ном ро ку, те је утвр дио да је та квим по сту па њем су да под-
но си о цу устав не жал бе по вре ђе но пра во на су ђе ње у ра зум ном ро-
ку, за јем че но чла ном 32. став 1. Уста ва у по ступ ку из вр ше ња пред 
тим су дом у пред ме ту И. 13116/06. 

Има ју ћи у ви ду на ве де но, Устав ни суд је, у скла ду са од ред-
бом чла на 89. став. 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 109/07) устав ну жал бу у овом де лу усво јио, од лу чу ју ћи 
као у пр вом де лу тач ке 1. из ре ке.

Са гла сно од ред би чла на 89. став 2. За ко на о Устав ном су ду, 
а има ју ћи у ви ду да је ре ше ње о из вр ше њу И. 6127/06 од 20. ју на 

2006. го ди не из вр ше но у од но су на став дру ги и тре ћи ре ше ња, 
од но сно да су из вр шном по ве ри о цу на ми ре ни до су ђе ни тро шко ви 
пар нич ног по ступ ка, са за те зном ка ма том, и тро шко ви из вр шног 
по ступ ка већ 10. ју ла 2006. го ди не, као и чи ње ни цу да из вр шном 
ис пра вом ни је од ре ђе на оба ве за ду жни ка чи је је при нуд но из вр-
ше ње по ве ри лац тра жио пред ло гом за из вр ше ње, Устав ни суд је, 
у тач ки 2. из ре ке, од лу чио да се пра вич но за до во ље ње под но си-
о ца устав не жал бе због кон ста то ва не по вре де пра ва на су ђе ње у 
ра зум ном ро ку оства ри об ја вљи ва њем ове од лу ке у „Слу жбе ном 
гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, као и да се на ло жи над ле жном су ду 
да у што кра ћем ро ку од лу чи о жал би ко ју је из ја вио из вр шни по-
ве ри лац про тив ре ше ња о из вр ше њу И. 13116/06 од 8. де цем бра 
2008. го ди не и да пре ду зме све нео п ход не ме ре ка ко би се из вр-
шни по сту пак у пред ме ту И. 13116/06 окон чао у нај кра ћем ро ку.

6. По оце ни Устав ног су да, под но си лац устав не жал бе ни је 
на вео  устав но прав не раз ло ге ни ти је пру жио не ки до каз да су му 
у спро ве де ном из вр шном по ступ ку И. 13116/06 по вре ђе ни на че-
ло за бра не дис кри ми на ци је из чла на 21. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 
пра ва на сло бо дан раз вој лич но сти из чла на 23. став 2. Уста ва, на 
за бра ну роп ства из чла на 26. став 1. Уста ва, на пра вич но су ђе ње 
из чла на 32. став 1. Уста ва, на на кна ду ште те из чла на 35. став 2. 
Уста ва, на рад из чла на 60. став 1. Уста ва, на за кљу че ње бра ка из 
чла на 62. ст. 1. и 2. Уста ва, на со ци јал ну за шти ту из чла на 69. став 
1. Уста ва и на пен зиј ско оси гу ра ње из чла на 70. Уста ва.

 Сто га је Устав ни суд устав ну жал бу у од но су на озна че на 
уста вом га ран то ва на пра ва од ба цио, са гла сно од ред би чла на 36. 
став 1. тач ка 4) За ко на о Устав ном су ду, јер не по сто је Уста вом и 
За ко ном утвр ђе не прет по став ке за во ђе ње по ступ ка, као у дру гом 
де лу тач ке 1. из ре ке. 

7. По ла зе ћи од из не тог, Устав ни суд је, на осно ву од ред бе 
чла на 45. тач ка 9) За ко на о Устав ном су ду, до нео Од лу ку као у из-
ре ци.

Уж број 520/2009
Пред сед ник

Устав ног су да,
др Дра ги ша Сли јеп че вић, с.р.

Ф О Н Д О В И
На осно ву чла на 70. став 4, чла на 76. ст. 2. и 3. чл. 80. и 81, 

чла на 224. став 2, чла на  234. и  чла на 261а став 2. За ко на о пен-
зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
34/03, 64/04  – УС, 84/04  – др. за кон, 85/05, 101/05  – др. за кон, 63/06 
 – УС, 5/09, 107/09 и 101/10), чла на 77. За ко на о из ме на ма и до пу-
на ма За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 101/10) и чла на 25. став 1. тач ка 6) Ста ту та Ре-
пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 31/08 и 37/08  – ис прав ка), 

Ди рек тор Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о ускла ђи ва њу пен зи ја, вред но сти оп штег бо да  
и нов ча них на кна да од апри ла 2011. го ди не

1. Овим ре ше њем ускла ђу ју се пен зи је, вред ност оп штег бо-
да, на кна де за те ле сно оште ће ње и по моћ и не гу и нов ча не на кна-
де по осно ву ин ва лид но сти из чла на 224. За ко на о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу од 1. апри ла 2011. го ди не, за 5,50%.

2. Пен зи је и нов ча не на кна де за те ле сно оште ће ње и по моћ 
и не гу ускла ђу ју се про цен том из тач ке 1. овог ре ше ња у од но су 
на ускла ђе ну пен зи ју и нов ча ну  на кна ду од 1. де цем бра 2010. го-
ди не,  по чла ну 77. став 1. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на 
о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 101/10).

3. Нај ни жи из нос пен зи је ускла ђу је се про цен том из тач ке 
1. овог ре ше ња у од но су на ускла ђе ни, од но сно утвр ђе ни нај ни-
жи из нос пен зи је од 1. ја ну а ра 2011. го ди не, по чла ну 76. За ко на о 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу.

4. Вред ност оп штег бо да ускла ђу је се про цен том из тач ке 1. 
овог ре ше ња у од но су на ускла ђе ну вред ност оп штег бо да од 1. 
де цем бра 2010. го ди не, по чла ну 77. став 1. За ко на о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 101/10).

5. Нов ча на на кна да по осно ву ин ва лид но сти из чла на 224. 
За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу ускла ђу је се про-
цен том из тач ке 1. овог ре ше ња у од но су на ускла ђе ну нов ча ну 
на кна ду од 1. де цем бра 2010. го ди не, по чла ну 77. став 1. За ко на о 
из ме на ма и до пу на ма За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра-
њу („Слу жбе ни гла сник РС”, број 101/10) и не мо же би ти ве ћа од 
19.756,99 ди на ра.

6. Ис пла та ускла ђе не пен зи је и нов ча них на кна да по овом ре-
ше њу вр ши ће се од 1. апри ла 2011. го ди не.

7. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

01 број 181-2735/11
У Бе о гра ду,  18. апри ла 2011. го ди не

Ди рек тор, 
Дра га на Ка ли но вић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 5. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 34/03, 64/04  – УС, 84/04 
 – др. за кон, 85/05, 101/05  – др. за кон и 63/06  – УС, 5/09, 107/09  и 101/10) и чла на 25. став 1. тач ка 6) Ста ту та Ре пу блич ког фон да за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 31/08 и 37/08  – ис прав ка), 

Ди рек тор Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о вред но сти оп штег бо да од апри ла 2011. го ди не

1. Ускла ђе на вред ност оп штег бо да из но си 650,51 ди нар, од апри ла 2011. го ди не.
2. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 

01 број 181-2734/11
У Бе о гра ду, 18. апри ла 2011. го ди не

Ди рек тор,
Дра га на Ка ли но вић, с.р.

ЕВРОПСКА УНИЈА И СЦО
На осно ву чла на 3а став 4. За ко на о Ца рин ској та ри фи („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) об ја вљу ју 

се Од лу ке о свр ста ва њу ро бе ко је је до нео Ко ми тет за Хар мо ни зо ва ни си стем Свет ске ца рин ске ор га ни за ци је (у да љем тек сту: СЦО) на 
свом 27. за се да њу ма ја 2001. го ди не об ја вље не на сај ту СЦО 2001. го ди не, а у скла ду са Уго во ром пот пи са ним из ме ђу СЦО и Упра ве ца-
ри на Ре пу бли ке Ср би је од 28. апри ла 2008. го ди не, ко је у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и у пре во ду на срп ски је зик гла се:

The fol lo wing list con ta ins the clas si fi ca tion de ci si ons (ot her than tho se su bject to a re ser va tion) ta ken by the Har mo niyed System Com-
mit tee (27th Ses sion  – May 2001) on spe ci fic pro ducts, to get her with the ir re la ted Har mo niyed System co de num bers and, in cer tain ca ses, the 
clas si fi ca tion ra ti o na le.

Advi ce
Par ti es se e king to im port or ex port mer chan di se co ve red by a de ci sion are advi sed to ve rify the im ple men ta tion of the de ci sion by the im por-

ting or ex por ting co un try, as the ca se may be.

No. Pro duct de scrip tion Clas si fi ca tion HS co des Con si de red Clas si fi ca tion ra ti o na le
1. Cer tain INN pro ducts.

(See for details list A at the end of this publication)
Chap ters 28,

29 and 30
2. Clas si fi ca tion of cer tain hor mo nes

(See for details list B at the end of this publication)
Chap ter 29 

3. Fo no fos 2930.90
4. Bro ma ze pam 2933.39
5. Ci pro flo xa cin 2933.59
6. En ro flo xa cin 2933.59
7. Zo pic lo ne 2933.79
8. Co ri fol li tro pin al fa 2934.90
9. Sil de na fil ci tra te 2935.00

10. Mi da xifylli ne 2939.50
11. Pro duct con si sting of :

Te tra a cetylethyle ne di a mi ne : > 90% 
So di um car boxymethylcel lu lo se : < 8%
Wa ter :< 2%
The product is supplied in a granulated form in which sodium carboxymethyl cellulose (S-CMC) is 
used as the binding agent. The product also contains an inert pigment (<0.5%).

3624.90 Chap ter 29

12. Play tents for use by chil dren, in do ors or out, con si sting of a 
sheet of nylon cover fabric, a plastic tubular frame and small
me tal rods for peg ging down the tent when used out do ors.

9503.90 GIR 1 (text of he a ding 
95.03 and Note 1 (t) to 
Sec tion XI) and GIR 6
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List A

I. INN LIST 82
INN Clas si fi ca tion
Ada li mu mab 3002.10
Adro go li de 2934.90
Al ti nic li ne 2933.90
Ami glu mi de 2924.29
Ani spe ri mus 2925.20
Ata qu i mast 2933.90
Axi ti ro me 2924.29

INN Clas si fi ca tion
Bi la sti ne 2933.39
Bi ne tra kin 3002.10
Bu la qu i ne 2934.90
Can gre lor 2934.90
Ce tu xi mab 3002.10
Ci lo mi last 2926.90
Co ni vap tan 2933.90
Cro be ne ti ne 2933.39
Cysti ne 2930.90
Da ru sen tan 2933.59
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INN Clas si fi ca tion
Do ni trip tan 2933.59
Do xer cal ci fe rol 2936.29
Em fi ler min 2933.29
Emi vi ri ne 2933.59
En te ca vir 2933.59
Epi tu mo mab 3002.10
Epra tu zu mab 3002.10
Ep ta pi ro ne 2933,69
Esci ta lo pram 2932.99
Eve ro li mus 2934.90
Ezlo pi tant 2933.39
Fi du xo sin 2934.90
Fi go pi tant 2933.59
Im pli ta pi de 2933.90
Iram pa nel 2934.90
Iro ful ven 2914.40
Itric jlu mi de 2933,39
La ni ce mi ne 2933.39
Lu sa pe ri do ne 2934.90
Mi tu mo mab 3002.10
Mo te xa fin 2933.90
Ne bo sti nel 2924.29
Per fle xa ne 2903.30
Per flu tren 2903.30
Pi no ka lant 2933.40
Po sa co na zo le 2934.90
Pri no ma stat 2935.00
Pu ma fen tri ne 2933.90
Ra dol mi di ne 2933.29
Rel co vap tan 2935.00
Re pi fer min 2933.29
Re si qu i mod 2933.90
Ri sa re stat 2934.10
Ru bi te can 2939.90
Su lam se rod 2935.00
Ta no ma stat 2930.90
Te bi pe nem 2941.90
Te no fo vir 2933.59
Ti pli mo ti de 2933.29
Val ro ce mi de 2924.10
Var de na fil 2935,00
Vo fo pi tant 2933.39

II. INN LIST 83

INN Clas si fi ca tion
Ade ka lant 2933.39
Alem tu zu mab 3002.10
Ali ski ren 2924.29
Ami lo xa te 2918.90
Atra sen tan 2934.90
Be va ci zu mab 3002.10
Bi va tu zu mab 3002.10
Ca pra vi ri ne 2933.39
Ca pro mo re lin 2933.90
Cri da ni mod 2933.90
Da bi ga tran 2933.39
Ec ra prost 2918.19
Ela ro fi ban 2933,39

INN Clas si fi ca tion
En su li zo le 2933.90
En za ca me ne 2914.39
Ep ta pla tin 2843.90
Eze ti mi be 2933.79
Fo sam pre na vir 2935.00
Fos flu co na zo le 2933.90
Fo sve set 2922.50
Ga do fo sve set 2846.90
Gem tu zu mab 3002.10
Idra pa ri nux so di um 2932.99
Isa to ri bi ne 2934.90
La bra di mil 2934.90
La di ru bi cin 2941.90
Ler de li mu mab 3002.10
Le vm e ta mf e ta m i n e 2921,49
Li xi vap tan 2933.90
Me le vo do pa 2922.50
Me ra di ma te 2922.49
No rel ge stro min 2937.99
Oci no xa te 2918.90
Oc ti sa la te 2918.23
Opa vi ra li ne 2933.90
Ope ba can 2934.90
Ori ta van cin 2941,90
Ozo ga mi cin 2941.90
Pa li pe ri do ne 2934.90
Ra vu co na zo le 2934.10
Ri mo na bant 2933.39
Ro sta por fin 2933.90
Ro su va sta tin 2935.00
Ro ti go ti ne 2934.90
Ru pli zu mab 3002.10
Si ta xen tan 2935.00
Ta la por fin 2933.90
Ti ca lo pri de 2933.39
Tol vap tan 2933.90

III. OT HER INN PRO DUCTS
INN Clas si fi ca tion

Ani du la fun gin 2941.90
Exa te can 2939.90
Se la mec tin 2932.29
Ali tre ti noin 2936.21
Ane cor ta ve 2915.39
Ava si mi be 2929.90
De fo sli mod 2932.99
Val ru bi cin 2941,90

ListB

Pro duct Clas si fi ca tion 
(HS 1996)

Clas si fi ca tion 
(HS 2002)

Nor met han dro ne 2937.92 2937.23
Li othyro ni ne 2937.99 2937.40
Li othyro ni ne so di um 2937.99 2937.40
Cypre te ro ne 2937.99 2937.29
Dro mo sta no lo ne 2914.40 2937.29
Thymo po i e tin pen ta pep ti de (Thymo pen tin) 2925.20 2937.19
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Сле де ћа ли ста са др жи од лу ке о свр ста ва њу ро бе (осим оних ко је су пред мет зах те ва за по нов но раз ма тра ње) ко је је до нео Ко ми тет 
за ХС (27. За се да ње  – ма ја 2001. го ди не) за од ре ђе не про из во де, за јед но са та риф ном озна ком и, у од ре ђе ним слу ча је ви ма, осно вом за 
свр ста ва ње (Основ на пра ви ла за при ме њи ва ње Ца рин ске та ри фе, у да љем тек сту: ОПП).

Са вет:
Чла ни ца ма ко је же ле да уве зу или из ве зу ро бу об у хва ће ну од лу ком, са ве ту је се да про ве ре да ли зе мља из ко је уво зе или у ко ју из-

во зе ро бу при ме њу је од лу ку, у за ви сно сти од слу ча ја.
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Бр. Опис про из во да Свр ста ва ње Раз ма тра не  
та риф не озна ке

Основ  свр ста ва ња

1. Од ре ђе ни INN про из во ди (За де та ље ви де ти  ли сту А на кра ју ове пу бли ка ци је) Гла ве 28, 29 
и 30

2. Свр ста ва ње од ре ђе них хор мо на (За де та ље ви де ти ли сту B на кра ју ове пу бли ка ци је) Гла ва 29
3. Фо но фос 2930. 90
4. Бро ма зе пам 2933. 391

5. Ци про флок са цин 2933. 59
6. Ен ро флок са цин 2933. 59
7. Зо пи клон 2933. 79
8. Ко ри фо ли тро пин ал фа 2934. 902

9. Сил де на фил ци трат 2935. 00
10. Ми дак си фи лин 2939. 503

11. Про из вод ко ји се са сто ји од:
те тра а це ти ле ти ле не ди а ми на: >90%,
на три јум кар бок си ме тил це лу ло зе: <8%,
во де: <2%.
Производ се испоручује у облику гранула у којима се натријум карбоксиметил целулоза   (S-CMC) 
користи као везивно средство. Такође, производ садржи и инертни пигмент (<0.5%).

3824. 90 Гла ва 29

12. Ша то ри за игру, ко је ко ри сте де ца, у за тво ре ном или отво ре ном про сто ру, са сто је се од нај лон ског 
пла шта пре кри ве ног тек стил ним ма те ри ја лом, ра ма од пла стич них це ви и ма лих ме тал них шта по ва за 
при чвр шћи ва ње ша то ра за тло, ка да се овај ко ри сти на отво отво ре ном про сто ру.

9503. 104 ОПП 1 (на и ме но ва ње та риф-
ног бро ја 95.03 и На по ме на 1 

под (о) уз Оде љак XI) и 6
1 2933.33 (HS 2007)
2 2934.99 (HS 2007)
3 2939.59 (HS 2007)
4 9503.00 (HS 2007)

List A

I INN LIST 82

INN Свр ста ва ње
Ada li mu mab 3002.10
Adro go li de 2934.905

Al ti nic li ne 2933.906

Ami glu mi de 2924.29
Ani spe ri mus 2925.207

Ata qu i mast 2933.908

Axi ti ro me 2924.29
Bi la sti ne 2933.39
Bi ne tra kin 3002.10
Bu la qu i ne 2934.909

Can gre lor 2934.9010

Ce tu xi mab 3002.10
Ci lo mi last 2926.90
Co ni vap tan 2933.9011

Cro be ne ti ne 2933.39
Cysti ne 2930.90
Da ru sen tan 2933.59
Do ni trip tan 2933.59
Do xer cal ci fe rol 2936.29
Em fi ler min 2933.29
Emi vi ri ne 2933.59
En te ca vir 2933.59
Epi tu mo mab 3002.10
Epra tu zu mab 3002.10
Ep ta pi ro ne 2933.69
Esci ta lo pram 2932.99
Eve ro li mus 2934.9012

Ezlo pi tant 2933.39
Fi du xo sin 2934.9013

Fi go pi tant 2933.59
Im pli ta pi de 2933.9014

Iram pa nel 2934.9015

Iro ful ven 2914.40
Itri glu mi de 2933.39
La ni ce mi ne 2933.39
Lu sa pe ri do ne 2934.9016

Mi tu mo mab 3002.10
Mo te xa fin 2933.9017

Ne bo sti nel 2924.29
Per fle xa ne 2903.3018

INN Свр ста ва ње
Per flu tren 2903.3019

Pi no ka lant 2933.4020

Po sa co na zo le 2934.9021

Pri no ma stat 2935.00
Pu ma fen tri ne 2933.9022

Ra dol mi di ne 2933.29
Rel co vap tan 2935.00
Re pi fer min 2933.29
Re si qu i mod 2933.9023

Ri sa re stat 2934.10
Ru bi te can 2939.9024

Su lam se rod 2935.00
Ta no ma stat 2930.90
Te bi pe nem 2941.90
Te no fo vir 2933.59
Ti pli mo ti de 2933.29
Val ro ce mi de 2924.1025

Var de na fil 2935.00
Vo fo pi tant 2933.39

5 2934.99 (HS 2007) 
6 2933.99 (HS 2007) 
7 2925.29 (HS 2007) 
8 2933.99 (HS 2007) 
9 2934.99 (HS 2007)
10 2934.99 (HS 2007)
11 2933.99 (HS 2007)
12 2934.99 (HS 2007)
13 2934.99 (HS 2007)
14 2933.99 (HS 2007)
15 2934.99 (HS 2007)
16 2934.99 (HS 2007)
17 2933.99 (HS 2007)
18 2903.39 (HS 2007)
19 2903.39 (HS 2007)
20 2933.49 (HS 2007)
21 2934.99 (HS 2007)
22 2933.99 (HS 2007)
23 2933.99 (HS 2007)
24 2939.99 (HS 2007)
25 2924.19 (HS 2007)

II. INN LIST 83

INN Свр ста ва ње
Ade ka lant 2933.39
Alem tu zu mab 3002.10
Ali ski ren 2924.29
Ami lo xa te 2918.9026

Atra sen tan 2934.9027
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Be va ci zu mab 3002.10
Bi va tu zu mab 3002.10
Ca pra vi ri ne 2933.39
Ca pro mo re lin 2933.9028

Cri da ni mod 2933.9029

Da bi ga tran 2933.39
Ec ra prost 2918.1930

Ela ro fi ban 2933.39
En su li zo le 2933.9031

En za ca me ne 2914.39
Ep ta pla tin 2843.90
Eze ti mi be 2933.79
Fo sam pre na vir 2935.00
Fos flu co na zo le 2933.9032

Fo sve set 2922.50
Ga do fo sve set 2846.90
Gem tu zu mab 3002.10
Idra pa ri nux so di um 2932.99
Isa to ri bi ne 2934.9033

La bra di mil 2934.9034

La di ru bi cin 2941.90
Ler de li mu mab 3002.10
Lev me tam fe ta mi ne 2921.49
Li xi vap tan 2933.9035

Me le vo do pa 2922.50
Me ra di ma te 2922.49
No rel ge stro min 2937.9936

Oci no xa te 2918.9037

Oc ti sa la te 2918.23
Opa vi ra li ne 2933.9038

Ope ba can 2934.9039

Ori ta van cin 2941.90
Ozo ga mi cin 2941.90
Pa li pe ri do ne 2934.9040

Ra vu co na zo le 2934.10
Ri mo na bant 2933.39
Ro sta por fin 2933.9041

Ro su va sta tin 2935.00
Ro ti go ti ne 2934.9042

Ru pli zu mab 3002.10
Si ta xen tan 2935.00
Ta la por fin 2933.9043

Ti ca lo pri de 2933.39
Tol vap tan 2933.9044

26 2918.99 (HS 2007)
27 2934.99 (HS 2007)
28 2933.99 (HS 2007)
29 2933.99 (HS 2007)
30 2937.50 (HS 2007)
31 2933.99 (HS 2007)
32 2933.99 (HS 2007)
33 2934.99 (HS 2007)
34 2937.19 (HS 2007)

35 2933.99 (HS 2007)
36 2937.29 (HS 2007)
37 2918.99 (HS 2007)
38 2933.99 (HS 2007)
39 2934.99 (HS 2007)
40 2934.99 (HS 2007)
41 2933.99 (HS 2007)
42 2934.99 (HS 2007)
43 2933.99 (HS 2007)
44 2933.99 (HS 2007)

III. ОСТА ЛИ INN ПРО ИЗ ВО ДИ

INN Свр ста ва ње
Ani du la fun gin 2941.90
Exa te can 2939.9045

Se la mec tin 2932.29
Ali tre ti noin 2936.21
Ane cor ta ve 2915.3946

Ava si mi be 2929.90
De fo sli mod 2932.99
Val ru bi cin 2941.90

45 2939.99 (HS 2007)
46 2937.29 (HS 2007)

List B

Про из вод Свр ста ва ње 
(HS 1996)

Свр ста ва ње 
(HS 2002)

Nor met han dro ne 2937.92 2937.23
Li othyro ni ne 2937.99 2937.40
Li othyro ni ne so di um 2937.99 2937.40
Cypre te ro ne 2937.99 2937.29
Dro mo sta no lo ne 2914.40 2937.29
Thymo po i e tin pen ta pep ti de (Thymo pen tin) 2925.20 2937.19

i
i ОригиналнообјављеноодстранеСЦОнаенглескомифранцускомподнаслови

ма:
Har mo ni zed System Com mit tee De ci si ons 
ht tp://www.wcoomd.org /i e/en/en.html 
Décisions du Comité du Systéme Harmonisé 
http://www.wcoomd.org/ie/fr/fr.html

© 2001. година, Светска царинска организација (СЦО),
Брисел,БелгијаСваправазадржана

©УправацаринаРепубликеСрбије,2011. годиназаиздање
из2001.годинеОбјављеноспоразумносаСЦО,Брисел,Белгија

Квалитетовогпреводаињеговаповезаностсаслужбеним
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На осно ву чла на 3а став 4. За ко на о Ца рин ској та ри фи („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, бр. 62/05, 61/07 и 5/09) об ја вљу ју 
се Од лу ке о свр ста ва њу ро бе ко је је до нео Ко ми тет за Хар мо ни зо ва ни си стем Свет ске ца рин ске ор га ни за ци је (у да љем тек сту: СЦО) на 
свом 28. за се да њу но вем бра 2001. го ди не об ја вље не на сај ту СЦО 2001. го ди не, а у скла ду са Уго во ром пот пи са ним из ме ђу СЦО и Упра-
ве ца ри на Ре пу бли ке Ср би је од 28. апри ла 2008. го ди не, ко је у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и у пре во ду на срп ски је зик гла се:

The fol lo wing list con ta ins the clas si fi ca tion de ci si ons (ot her than tho se su bject to a re ser va tion) ta ken by the Har mo ni zed System Com mit-
tee (281‘ Ses sion - No vem ber 2001) on spe ci fic pro ducts, to get her with the ir re la ted Har mo ni zed System co de num bers and, in cer tain ca ses, the 
clas si fi ca tion ra ti o na le.

Advi ce
Par ti es se e king to im port or ex port mer chan di se co ve red by a de ci sion are advi sed to ve rify the im ple men ta tion of the de ci sion
by the im por ting or ex por ting co un try, as the ca se may be.

No. Pro duct de scrip tion Clas si fi ca tion HS co des Con si de red Clas si fi ca tion ra ti o na le
1. Fresh straw ber ri es, cle a ned and chop ped, pac ked in pla stic shells and co ve red with a pla stic she et by me ans 

of a spe cial pro cess. Du ring this pro cess, a va cu um pump has re mo ved the oxygen from the pac ka ging and 
re pla ced it with a ni tro gen-ba sed pro tec ti ve gas. If chil led, the straw ber ri es can be kept fnesh" for up to 8 
days.

0810.10

2. Wa ter me lon se eds of a kind used for so wing. 1209.99 1209.91 1209.99 GIRs 1 and 6
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No. Pro duct de scrip tion Clas si fi ca tion HS co des Con si de red Clas si fi ca tion ra ti o na le
3. Mi xed gre a se pro duct con si sting of 80 to 90 % ren de red pork fat (lard) and 10 to 20 % be ef tal low, su i ta ble 

for hu man con sump tion.
1517.90 GIR1

4. Vi ta min C pre pa ra tion (500 mg) in the form of ta blets con ta i ning ascor bic acid, corn starch, cro scar mel lo se 
so di um, cel lu lo se, ro se hips, ste a ric acid, le mon bi o fla vo noid com plex, mag ne si um ste a ra te and ace ro la. The 
ta blets are put up in con ta i ners (130 ta blets). This pro duct is not in ten ded to di ag no se, tre at, cu re or pre vent 
any di se a se.

2106.90 2106.90 3004.50

5. Spi rits, re fer red to as ”pi sco" and ”Sin ga ni", ob ta i ned by dis til ling gra pe wi ne. 2208.20
6. Fle xi ble re in for ce ment grid, in the form of rolls, ma de of high-

strength polyester fi bres co ve red with a pro tec ti ve layer of
polymer (polyvinyl chloride)), used to reinforce earth fill structures : base courses in road construction, 
retaining structures and very steep banks, embankments, etc. Each element of the grid takes the form of 
a narrow fabric made of parallel yarns, with the "weft" inserted at right angles between the yarns of the 
"warp", forming mesh openings measuring 35 x 40 mm. The polymer coating bonds (reinforces) the grid's 
elements and protects the yarn from UV and mechanical damage.

3926.90 39.21
39.26
59.03

GlRs 1 and 6
No te 2(a)(3) to

Chap ter 59
No te 10 to Chap ter

39

7. Pa nels (ap prox. 30 cm in width and 180 cm in length) con si sting of she ets of plywo od (3 to 12 mm thic-
kness), with a thin ve ne er of wo od (sli ced from blocks of wo od la mi na ted to get her) af fi xed to the sur fa ce, 
so as to si mu la te a flo o ring pa nel ma de up of par qu et strips. The sur fa ces of the pa nels ha ve been san ded, 
co lo u red and sta i ned and then lac qu e red and so me ha ve been sur fa ce wor ked by lengthwi se gro o ving. The 
pa nels are ton gued at each end and gro o ved along both si des.

44.12 44.12 44.18

8. Qu artz re ac tor tu bes and hol ders de sig ned for in ser tion in to dif fu sion and oxi da ti on fur na ces for the pro duc-
tion of se mi con duc tor wa fers.

7020.00 70.17 70.20 GIR 1

9. Palm-si ze elec tro nic or ga ni zer : 11.5 cm x 7.7 cm x 1 cm.We ight: 115 g. The front of the de vi ce in cor po ra tes 
a to uch screen with a wri ting area (a stylus is part of the pac ka ge) and va ri o us fun ction keys. The lit hi um ion 
bat tery that po wers the de vi ce can be rec har ged by me ans of a se rial con nec tor when drop ped in to a cra dle. 
If the bat tery be co mes too we ak to po wer the de vi ce, the user has a we ek in which to rec har ge it be fo re the 
da ta are ir re tri e vably lost. The or ga ni zer can be con nec ted to a com pu ter and. af ter the in stal la tion of spe cial 
soft wa re (sold se pa ra tely on CD ROM), ex chan ge da ta with it. Si mi larly, an IR (in fra red) port ena bles it to 
be am da ta to ot her IR-ena bled units. Its prin ci pal ap pli ca ti ons are as fol lows: da te bo ok, ad dress bo ok, to-do 
list, me mo pad, cal cu la tor and ex pen se re cord ke e per. The de vi ce is sup plied with a HotSync cra dle and bat-
tery char ger, a me tal stylus and spa re pla stic stylus, da ta in put soft wa re, an or ga ni zer user ma nual, a get ting 
star ted gu i de, a lit hi um ion (in ter nal) rec har ge a ble bat tery, a DB-25 adap ter and a pro tec ti ve co ver.

8471.30 34.70
84.71 34.72

GlRs 1 (No te 5 to
Chapter 84) and 6

10. Lo cal Re pe a ter for All Et her net Me dia Types, spe ci ally de sig ned for Lo cal Area Net work (LAN) systems. It 
tran smits LAN da ta by re ge ne ra ting and re ti ming the com ple te da ta sig nal (full-sig nal). It has port con nec ti-
ons for two Et her net seg ments, which con form to the Stan dard for Et her net LAN (IEEE 802.3) spe ci fi ca ti-
ons for length and num ber of work sta ti ons con nec ted to the LAN (no des). It al so ge ne ra tes the sig nals (jam 
pat tern) that are sent to in form the ot her work sta ti ons that they must not tran smit da ta, when a col li sion of 
sig nals is de tec ted at eit her port of the re pe a ter.

8471.30 GlRs 1 (No te 5(B) to 
Chap ter 34) and 6

11. Re mo te Fi bre op tic Mul ti mo de Re pe a ter for All Et her net Me dia Types, spe ci ally de sig ned for Lo cal Area 
Net work (LAN) systems. It tran smits LAN da ta by re ge ne ra ting and re ti ming the com ple te da ta sig nal (full-
sig nal). It has port con nec ti ons for two Et her net seg ments, which con form to the Stan dard for Et her net LAN 
(IEEE 802.3) spe ci fi ca ti ons for length and num ber of work sta ti ons con nec ted to the LAN (no des). It al so 
ge ne ra tes the sig nals (jam pat tern) that are sent to in form the ot her work sta ti ons that they must not tran smit 
da ta, when a col li sion of sig nals is de tec ted at eit her port of the re pe a ter.

8471.30 GlRs 1 (No te 5(B) to 
Chap ter 34) and 6

12. Re mo te Sin gle-mo de Fi bre Re pe a ter for All Et her net Me dia Types, spe ci ally de sig ned for Lo cal Area 
Net work (LAN) systems. It tran smits LAN da ta by re ge ne ra ting and re ti ming the com ple te da ta sig nal (full-
sig nal). It has port con nec ti ons for too Et her net seg ments, which con form to the Stan dard for Et her net LAN 
(IEEE 802.3) spe ci fi ca ti ons for length and num ber of work sta ti ons con nec ted to the LAN (no des). It al so 
ge ne ra tes the sig nals (jam pat tern) that are sent to in form the ot her work sta ti ons that they must not tran smit 
da ta, when a col li sion of sig nals is de tec ted at eit her port of the re pe a ter.

8471.30 GlRs 1 (No te 5(B) to 
Chap ter 84) and 6

13. Sin gle In-Li ne Me mory Mo du les (SIMMs) : a typi cal SIMM con sists of a num ber of DRAM chips on a small 
prin ted cir cu it bo ard. The op po sing pins on eit her si de of the bo ard are lied" to get her to form one elec tri cal 
con tact. This can be sup ple men ted by ot her SIMM bo ards, which can be ad ded ac cor ding to the me mory ca-
pa city re qu i red by the mac hi ne which it is de sig ned for.

84.73
Or

clas si fi ca tion
of the mac hi ne

or 85.48

G R 1
Note 2 to Section XVI

14. Dual In-Li ne Me mory Mo du le (DIMMs): the se mo du les con sist
of a number of DRAM chips on a small printed circuit board. The opposing pins remain electrically isolated 
to form two separate contacts. They are installed vertically into expansion sockets. DIMMs are often used 
in computer configurations that support a 64-bit or wider memory bus. These configurations are based on 
powerful new processors.

84.73
or

clas si fi ca tion
of the mac hi ne

or 85.48

GIR 1
Note 2 to Section XVI

15. Wet Sta ti ons are de sig ned to clean and etch si li con wa fer
surfaces and remove unnecessary foreign matter from their surfaces by immersing them for specified periods 
in various bath modules containing chemicals and/or deionized water. They are comprised of various modules 
(interface units. chemical bath, rinsing bath, dryer and transfer units), the number order and combination 
depending upon each model's purpose and processes.

8479.89 84.64
84.79

GlRs 1 (No te 3 to
Section XVI) and 6

16. Sta in less steel cha fing dish (mo del "RON DO 1/1 GN", No. 2509-697) with roll-top lid. The un der si de of the 
ap pa ra tus is fit ted with a re mo va ble, ther mo stat-con trol led he a ting unit, which is scre wed in to pla ce and fits di-
rectly aga inst the wa ter pan, thus en su ring he at tran sfer. The food tray, with a lid that opens up wards, may ha ve a 
di a me ter of eit her 50 cm or 70 cm, de pen ding on the type. Be ne ath the tray is a pan of hot wa ter to ke ep the food 
warm. The ap pa ra tus is 66 cm long, 43 cm wi de and 40cm high, and can con tain up to 14 li tres of wa ter. It is used 
to ke ep food warm using the "bain-ma rie" pro cess (the hot wa ter in which the trays of food are stan ding is kept at 
a con stant tem pe ra tu re using elec tri city), in esta blis hments whe re buf fet me als are ser ved (espe ci ally ho tels).

8516.79 84.19 85.16 GlRs 1 and 6

17. Ra dio com mu ni ca ti ons equ ip ment ma king it pos si ble to esta blish a te le com mu ni ca ti ons link bet we en two 
po ints and in ten ded to form a who le af ter in ter conn ec tion :
(i)- a cen tral unit com pri sing fo ur ra dio sig nal tran smit ters and fo ur re ce i vers,
(ii)-a switching system mo du le which com pen sa tes for any de fi ci en ci es in any one of the re ce i vers,
(iii) - a transmitter/receiver network management modu le.

8525.20 Fun cti o nal unit
cr

separate classification

GIR 1
Note 4 to Section XVI

18. Mo tor car, equ ip ped with a "hybrid" po wer system which al lows a ga so li ne en gi ne (L4 1497 cc alu mi ni-
um cylin der, 16 val ve, with a ma xi mum out put (kW/rprn) of 53 (72 DIN hpV4500) and an elec tric mo tor 
(per ma nent mag net (2CM), with a ma xi mum out put (kW/rprn) of 33 (45 DIN hp)/1040-5600) to work in 
com bi na tion.
In the "hybrid" system, a sop hi sti ca ted con trol ler al lows the ga so li ne en gi ne and elec tric mo tor to work to-
get her in con cert. When the en gi ne de mand is low (star ting, tra vel ling at low speed or stop ping), the mo tor 
car is po we red by the elec tric mo tor. Then, du ring nor mal tra vel ling, the ga so li ne en gi ne en ga ges, and ser ves 
a dual pur po se : run ning the ge ne ra tor that po wers the elec tric mo tor that dri ves the whe els and sup ple men-
ting the elec tric mo tor to al so dri ve the whe els: this ra tio is con trol led for ma xi mum ef fi ci ency. Nest, at 
full ac ce le ra tion, the nor mal tra vel ling mo de is bo o sted by ad di ti o nal po wer flo wing to the mo tor from the 
bat tery. Fi nally, when de ce le ra ting or bra king, the whe els dri ve the elec tric mo tor which acts as a ge ne ra tor 
and rec har ges the bat tery. When the ve hic le is stop ped, the en gi ne stops auto ma ti cally. Ho we ver, when it is 
ne ces sary to char ge the bat tery and/or to run the air con di ti o ner com pres sor, the en gi ne will con ti nue to run. 
And, bat tery char ging con ti nu es whi le the ve hic le is stop ped or when en gi ne de mand is low. The ga so li ne 
en gi ne runs the ge ne ra tor as ne e ded to char ge the bat tery back to full strength.

8703.2 8703.2 and 8703.90 GlRs3 (b) and 6
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No. Pro duct de scrip tion Clas si fi ca tion HS co des Con si de red Clas si fi ca tion ra ti o na le
19. Pe dal-dri ven bicycle-li ke sco o ters, de sig ned to be rid den by chil dren, young sters and adults, with bicycle-

type adju sta ble ste e ring co lumn and han dle-bar. in fla ta ble whe els, fra me and hand bra kes. They are equ ip ped 
with a sin gle pe dal at tac hed chain and sproc ket system.

8712.00 GIR1

20. Three-whe e led sco o ter trol leys, de sig ned for the tran sport of go ods, with a non-adju sta ble ste e ring co lumn, 
small so lid whe els (two at the front and one at the re ar), a plat form on the two front whe els for lo a ding go ods 
and afo ot bra ke on the re ar whe el.

8716.80 GlRs 1 and 6

21. "Kic ksled' pro pel led by the di rect pres su re of the ri der's fo ot on the snow covered gro und as well be it can be 
pus hed by hand.

8716.80

22. Two-whe e led fo ot pro pel led sco o ters, de sig ned to be rid den by chil dren, con si sting of a plat form, a non-adju-
sta ble ste e ring co lumn and small so lid whe els.

95501.00 GIR1

23. Two-whe e led fo ot pro pel led sco o ters, de sig ned to be rid den by chil dren, young sters and adults, con si sting of 
a ho ri zon tal plat form, an adju sta ble ste e ring co lumn, small so lid whe els and afo ot bra ke on the re ar whe el.

9501.00 87.16 95.01 95.06 GlR 1

Copyright ©2002 the World Cu stoms Or ga ni za tion

Сле де ћа ли ста са др жи од лу ке о свр ста ва њу ро бе (осим оних ко је су пред мет зах те ва за по нов но раз ма тра ње) ко је је до нео Ко ми тет 
за ХС (28. за се да ње  – но вем бра 2001. го ди не) за од ре ђе не про из во де, за јед но са та риф ном озна ком и, у од ре ђе ним слу ча је ви ма, осно вом 
за свр ста ва ње (Основ на пра ви ла за при ме њи ва ње Ца рин ске та ри фе, у да љем тек сту: ОПП).

Са вет:
Чла ни ца ма ко је же ле да уве зу или из ве зу ро бу об у хва ће ну од лу ком, са ве ту је се да про ве ре да ли зе мља из ко је уво зе или у ко ју из-

во зе ро бу при ме њу је од лу ку, у за ви сно сти од слу ча ја.
Бр. Опис про из во да Свр ста ва ње Раз ма тра не та риф не 

озна ке
Основ свр ста ва ња

1. Све же ја го де, очи шће не и исец ка не, па ко ва не у пла стич не по су де и спе ци јал ним по ступ ком за тво ре не ли-
стом од пла стич не ма се. У то ку по ступ ка, ва ку ум ска пу ма од стра њу је ки се о ник из па ко ва ња и за ме њу је га 
за штит ним га сом на ба зи азо та. Уко ли ко су рас хла ђе не, ја го де мо гу одр жа ти „све жи ну” до 8 да на.

0810. 10

2. Се ме лу бе ни це вр сте ко ја се ко ри сти за се тву. 1209. 99 1209.91
1209.99

ОПП 1 и 6

3. Про из вод од ме ша ви не ма сти ко ји са др жи 80 до 90% ис то пље не свињ ске ма сно ће (је сти ва маст) и 10-20% 
го ве ђег ло ја, по до бан за људ ску ис хра ну.

1517. 90 ОПП 1

4. Пре па рат ви та ми на Ц (500 mg) у об ли ку та бле та ко ји са др жи аскор бин ску ки се ли ну, ку ку ру зни скроб, 
на три јум кро скар ме ло зу, це лу ло зу, ши пак, сте а рин ску ки се ли ну, ком плекс би о фла во но и да из ли му на, маг-
не зи јум сте а рат и аце ро лу. Та бле те су па ко ва не у кон теј не ре (130 та бле та). Овај про из вод ни је на ме њен за 
ди јаг но зу, трет ман, ле че ње или пре вен ци ју би ло ко је бо ле сти.

2106. 90 2106.90
3004.50

5. Ал ко хол на пи ћа, под на зи вом „pi sco” и „Sin ga ni”, до би је на де сти ла ци јом ви на од гро жђа. 2208. 20
6. Флек си бил на мре жа за ар ми ра ње, из ра ђе на од по ли е стар ских вла ка на ве ли ке чвр сто ће пре кри ве них за штит-

ним сло јем по ли ме ра (по ли(ви нил хло рид)), ко ри сти се за ар ми ра ње кон стук ци ја за зе мља не на си пе: ба зне 
под ло ге у из град њи пу те ва, пот пор не кон струк ци је и усе ци, бра не, итд. Сва ки еле мент мре же пред ста вља 
об лик уског ма те ри ја ла из ра ђе ног од па ра лел ног пре ди ва, са „по тком” умет ну том под пра вим углом из ме ђу 
ни ти „осно ве”, та ко да обра зу је мре жу са отво ри ма ди мен зи ја 35 x 40 mm. Пре вла ка од по ли ме ра по ве зу је 
(ар ми ра) еле мен те мре жа и шти ти пре ди во од UV и ме ха нич ких оште ће ња.

3926. 90 39.21
39.26
59.03

ОПП 1 и 6
На по ме на 2(а) (3) 

уз Гла ву 59
Напомена 10 уз 

Главу 39

7. Пло че (при бли жно 30 cm ши ри не и 180 cm ду жи не) са сто је се од ли сто ва шпер пло че (8 до 12 mm де бљи не), 
са тан ким фур ни ром од др ве та (се чен из ме ђу соб но ла ми ни ра них бло ко ва др ве та ) при чвр шће ним за по-
вр ши ну, та ко да ими ти ра по дну пло чу из ра ђе ну од пар кет них ла ме ла. По вр ши не пло ча су бру ше не, бо је не 
и де зе ни ра не, а на кон то га ла ки ра не, а не ке су по вр шин ски об ра ђе не жље бље њем по ду жи ни. Па не ли су 
„пе ро” про фи ли са ни на оба кра ја и „жљеб” про фи ли са ни на обе стра не.

44. 12 44.12
44.18

8. Кварц не це ви и др жа чи за ре ак то ре, на ме ње не за ста вља ње у ди фу зи о не и ок си да ци о не пе ћи за про из вод њу 
по лу про вод нич ких ди ско ва

7020. 00 70.17
70.20

9. Елек трон ски ор га ни за тор ве ли чи не дла на: 11.5цм х 7.7цм х 1цм. Те жи не 115g. Пред ња стра на уре ђа ја има 
угра ђен екран осе тљив на до дир са по вр ши ном за пи са ње (пи саљ ка је део па ке та) и раз ли чи те функ циј-
ске та сте ре. Ли ти јум јон ска ба те ри ја, ко ја на па ја уре ђај, мо же се пу ни ти пу тем се риј ског ко нек то ра ка да 
се спу сти на ба зу. Ако ба те ри ја по ста не су ви ше сла ба да на па ја уре ђај, ко ри сник има не де љу да на да је 
по но во на пу ни пре не го што се по да ци не по врат но из гу бе. Ор га ни за тор се мо же по ве за ти са ком пју те ром и 
на кон ин ста ли ра ња по себ ног софт ве ра (ко ји се про да је по себ но на CD ROM), раз ме њи ва ти по дат ке са њим. 
Слич но то ме, је дан IR (ин фра цр ве ни) порт му омо гу ћа ва да елек трон ским сно пом ша ље по дат ке на дру ге 
IR-оспо со бље не је ди ни це. Ње го ве глав не при ме не су сле де ће: ка лен дар са ста на ка, адре сар, спи сак оба ве за, 
под сет ник, кал ку ла тор и во ђе ње за пи сни ка о тро шко ви ма. Уре ђај има ба зу са тех но ло ги јом HotSync и пу њач 
за ба те ри ју, ме тал ну пи саљ ку и ре зер вну пла стич ну пи саљ ку, софт вер за унос по да та ка, упут ство за упо тре-
бу ор га ни за то ра, во дич за пу шта ње у рад, ли ти јум јон ску (уну тра шњу) ба те ри ју ко ја се мо же пу ни ти, DB-25 
адап тер и за штит ни омо тач.

8471. 30 84.70
84.71
84.72

ОПП 1 (На по ме на 
5 уз Гла ву 84) и 6

10. Ло кал ни ри пи тер за све ти по ве етер нет ме ди ју ма, по себ но про јек то ван за си сте ме ло кал них мре жа (LAN). 
Он вр ши пре нос по дат ке из LAN мре же та ко што ре ге не ри ше и по но во про сле ђу је ком плет ни сиг нал по да-
та ка (full-sig nal). По се ду је пор то ве за ко нек ци ју са два етер нет сег мен та, ко ји од го ва ра ју спе ци фи ка ци ја ма 
за ду жи ну и број рад них ста ни ца умре же них у LAN (мре жни чво ро ви) Стан дар да за етер нет LAN (IEEE 
802.3). Та ко ђе ге не ри ше сиг нал (jam pat tern) ко ји ша ље ин фор ма ци ју дру гим рад ним ста ни ца ма да не сме ју 
да еми ту ју по дат ке, ка да се уста но ви да је до шло до су да ра сиг на ла на би ло ко јем пор ту ри пи те ра.

8471. 801 ОПП 1 (На по ме-
на 5 (В) уз Гла ву 

84) и 62

11. Бе жич ни фи бе роп тич ки мул ти мод ни ри пи тер за све ти по ве етер нет ме ди ју ма, по себ но про јек то ван за за 
си сте ме ло кал них мре жа (LAN). Он вр ши пре нос по дат ке из LAN мре же та ко што ре ге не ри ше и по но во 
про сле ђу је ком плет ни сиг нал по да та ка (full-sig nal). По се ду је пор то ве за ко нек ци ју са два етер нет сег мен та, 
ко ји од го ва ра ју спе ци фи ка ци ја ма за ду жи ну и број рад них ста ни ца умре же них у LAN (мре жни чво ро ви) 
Стан дар да за етер нет LAN (IEEE 802.3). Та ко ђе ге не ри ше сиг нал (jam pat tern) ко ји ша ље ин фор ма ци ју дру-
гим рад ним ста ни ца ма да не сме ју да еми ту ју по дат ке, ка да се уста но ви да је до шло до су да ра сиг на ла на 
би ло ко јем пор ту ри пи те ра.

8471. 803 ОПП 1 (На по ме-
на 5 (В) уз Гла ву 

84) и 64

12. Бе жич ни фи бе роп тич ки мо но мод ни ри пи тер за све ти по ве етер нет ме ди ју ма, по себ но про јек то ван за 
си сте ме ло кал них мре жа (LAN). Он вр ши пре нос по дат ке из LAN мре же та ко што ре ге не ри ше и по но во 
про сле ђу је ком плет ни сиг нал по да та ка (full-sig nal). По се ду је пор то ве за ко нек ци ју са два етер нет сег мен та, 
ко ји од го ва ра ју спе ци фи ка ци ја ма за ду жи ну и број рад них ста ни ца умре же них у LAN (мре жни чво ро ви) 
Стан дар да за етер нет LAN (IEEE 802.3). Та ко ђе ге не ри ше сиг нал (jam pat tern) ко ји ша ље ин фор ма ци ју дру-
гим рад ним ста ни ца ма да не сме ју да еми ту ју по дат ке, ка да се уста но ви да је до шло до су да ра сиг на ла на 
би ло ко јем пор ту ри пи те ра.

8471. 805 ОПП 1 (На по ме-
на 5 (В) уз Гла ву 

84) и 66
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Бр. Опис про из во да Свр ста ва ње Раз ма тра не та риф не 
озна ке

Основ свр ста ва ња

13. Јед но стру ки ли ниј ски ме мо риј ски мо ду ли (SIMMs/ Sin gle In-Li ne Me mory Mo du les): ти пич ни SIMM са сто ји 
се од мно штва DRAM чи по ва на ма лој пло чи штам па них ко ла. Пи но ви са сва ке стра не пло че „ве за ни” су 
ме ђу соб но та ко да пред ста вља ју елек трич ни кон такт. Мо же му би ти при до да та и дру га SIMM пло ча, ко ја се 
до да је у за ви сно сти од ка па ци те та ме мо ри је ко ју зах те ва ма ши на за ко ју је кон стру и са на.

84. 73
или

свр ста ва ње 
ма ши на

или
85. 48

ОПП 1
Напомена 2 уз 
Одељак XVI

14. Дво стру ки ли ниј ски ме мо риј ски мо ду ли (DIMMs/ Dual In-Li ne Me mory Mo du le): ови мо ду ли са сто је се од 
мно штва DRAM чи по ва на ма лој пло чи штам па них ко ла. Су прот ни пи но ви оста ју елек трич но изо ло ва ни та-
ко да пред ста вља ју два одво је на кон так та. Угра ђу ју се вер ти кал но у про ши ри ве утич ни це. DIMMs се че сто 
ко ри сте у ра чу нар ским кон фи гу ра ци ја ма ко је по др жа ва ју 64-бит ну или ши ру ме мо риј ску ма ги стра лу. Ове 
кон фи гу ра ци је за сно ва не су на моћ ним про це со ри ма но ви је ге не ра ци је.

84. 73
или свр ста-

ва ње ма ши на
или

85. 48

ОПП 1
Напомена 2 уз 
Одељак XVI

15. „Вла жне ста ни це” (Wet sta ti ons) су кон стру и са не за чи шће ње и на гри за ње по вр ши на си ли кон ских ди ско ва 
и укла ња ње не по треб них стра них ма те ри ја са њи хо вих по вр ши на та ко што се ура ња ју у раз ли чи те вр сте 
мо ду ла за по та па ње ко ји са др же хе ми ка ли је и/или де јо ни зо ва ну во ду. Оне се са сто је од раз ли чи тих мо ду ла 
(при кључ не је ди ни це, хе миј ске ку па ти ла, ку па ти ла за ис пи ра ње, су ше ње и про ла зне је ди ни це) чи ји број, 
ре до след и ком би на ци ја за ви се од на ме не и по ступ ка про из вод ње сва ког од мо де ла. 

8479. 897 84.64
84.79

ОПП 1 (На по ме-
на 3 уз Оде љак 

XVI) и 6

16. Суд од нер ђа ју ћег че ли ка ко ји одр жа ва то пло ту хра не (мо дел „RON DO 1/1 GN”, No. 2509-697) са сфер ним 
слај дер по клоп цем. Са до ње стра не апа ра та на ла зи се гре јач са тер мо ста том, ко ји се мо же ски да ти и ко ји је 
при чвр шћен виј ча ним спо јем та ко да не по сред но при ја ња на по су ду са во дом, чи ме се обез бе ђу је пре нос 
то пло те. Тац на за хра ну, са по клоп цем ко ји се отва ра на го ре, мо же има ти преч ник од би ло 50 цм или 70 цм, 
у за ви сно сти од ти па. Ис под тац не на ла зи се по су да са вре лом во дом ко ја хра ну одр жа ва то плом. Апа рат 
је 66 цм ду га чак, 48 цм ши рок и 40 цм ви сок, и мо же да при ми до 14 ли та ра во де. Ко ри сти се да би хра ну 
одр жа вао то плом ко ри сте ћи по сту пак „ку ва ња на па ри” (вре ла во да у ко јој сто је тац не са хра ном се одр жа ва 
на кон стант ној тем пе ра ту ри по мо ћу стру је), у објек ти ма где се обро ци слу же на ба зи „швед ског сто ла” (по-
себ но хо те ли).8 

8516. 79 84.19
85.16

ОПП 1и 6

17.
18. Ауто мо бил, са угра ђе ним „хи брид” по гон ским си сте мом ко ји омо гу ћа ва да бен зин ски мо тор (L4 1497 cc 

алу ми ни јум ских ци лин да ра, 16 вен ти ла, мак си мал не сна ге (kW/rpm) од 53 (72 DIN hp) / 4500) и елек-
трич ни мо тор (стал ни маг нет (22CM), мак си мал не сна ге (kW/rpm) од 33 (45 DIN hp) / 1040-5600), ра де у 
ком би на ци ји. У „хи брид” си сте му, со фи сти ци ра ни кон тро лер омо гу ћа ва да бен зин ски и елек трич ни мо тор 
ра де уза јам но у скла ду. Ка да је оп те ре ће ње мо то ра ма ло (стар то ва ње, пу то ва ње при ма лој бр зи ни или за у-
ста вља ње), елек трич ни мо тор по го ни ауто мо бил. За тим, за вре ме нор мал ног пу то ва ња, бен зин ски мо тор се 
ан га жу је, и оба вља дво стру ко деј ство: по кре ће ге не ра тор ко ји на па ја елек трич ни мо тор ко ји по го ни точ ко ве, 
и до пу ња ва елек тро мо тор да та ко ђе по го ни точ ко ве; овај од нос је ре гу ли сан та ко да се по сти же мак си мал но 
ко ри сно деј ство. Да ље, при пу ном убр за њу, нор мал ни ре жим пу то ва ња је по др жан до дат ном сна гом ко ја се 
до во ди од ба те ри је до мо то ра. Ко нач но, код успо ра ва ња или ко че ња, точ ко ви по го не елек трич ни мо тор ко ји 
ра ди као ге не ра тор и пу ни ба те ри ју. Ка да се во зи ло за у ста ви, мо тор се ауто мат ски за у ста вља. Ме ђу тим, ка да 
је по треб но на пу ни ти ба те ри ју и / или укљу чи ти ком пре сор кли ма уре ђа ја, мо тор ће на ста ви ти да ра ди. И, 
пу ње ње ба те ри је се на ста вља док је во зи ло за у ста вље но или ка да је оп те ре ће ње мо то ра ма ло. Бен зин ски 
мо тор по кре ће ге не ра тор ко ли ко је по треб но да се ба те ри ја на пу ни до пу ног ка па ци те та. 

8703. 2 8703.2 и 8703.90 ОПП 3 (б) и 6

19. Ску те ри ко ји се кре ћу по мо ћу пе да ла, на лик би ци кли ма, кон стру и са ни да их во зе де ца, омла ди на и од ра сли, 
са упра вљач ким сту бом и ру чи цом во ла на ко је се мо гу по де ша ва ти, ти па као код би ци кла, точ ко ви ма на на-
ду ва ва ње, ра мом и руч ним коч ни ца ма. Има ју је дан ла нац по ве зан са пе да ла ма и си стем лан ча ни ка.

8712. 00 ОПП 1

20. Ску тер ко ли ца на три точ ка, кон стру и са на за тран спорт ро бе, са упра вљач ким сту бом ко ји се не мо же по де-
ша ва ти, ма лим пу ним точ ко ви ма (два на пред и је дан на зад), плат фор мом на два пред ња точ ка за уто вар ро бе 
и но жне коч ни це на зад њем точ ку.

8716. 80 ОПП 1и 6

21. Сан ке „киклслед” по кре ћу се пу тем не по сред ног при ти ска сто па ла во за ча на те рен пре кри вен сне гом, као и 
што се мо гу гу ра ти ру ка ма.

8716. 80 ОПП 1и 6

22. Ску тер на два точ ка ко ји се по кре ће сто па ли ма, кон стру и сан да га во зе де ца, са сто ји се од плат фор ме, упра-
вљач ког сту ба ко ји се не мо же по де ша ва ти и ма лих пу них точ ко ва.

9501. 009 ОПП 1

23 Ску тер на два точ ка ко ји се по кре ће сто па ли ма, кон стру и сан да га во зе де ца, омла ди на и од ра сли, са сто ји се 
од хо ри зон тал не плат фор ме, упра вљач ког сту ба ко ји се не мо же по де ша ва ти, ма лих пу них точ ко ва и но жне 
коч ни це на зад њем точ ку.

9501. 0010 87.16
95.01
95.06

ОПП 1

1

1 8517.62 (ХС 2007).
2 ОПП 1 (На по ме на 5 (Г) (2) уз Гла ву 84 (ХС 2007).
3 8517.62 (ХС 2007).
4 ОПП 1 (На по ме на 5 (Г) (2) уз Гла ву 84 (ХС 2007).
5 8517.62 (ХС 2007).
6 ОПП 1 (На по ме на 5 (Г) (2) уз Гла ву 84 (ХС 2007).
7 8486.10 (ХС 2007).
8 Свр ста ва ње бри са но из Ком пен ди ју ма на осно ву од лу ке на 37. за се да њу ХС. Oдлука о свр ста ва њу слич не ро бе због из ме на ХС 2007 до не та на 39. за се да њу ХС ко ми те та 

(„Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је” број 77/08 од 22.08.2008. го ди не).
9 9503.00 (ХС 2007).
10 9503.00 (ХС 2007).
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http://www.wcoomd.org/ie/fr/fr.html
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На осно ву чла на 244. За ко на о тр жи шту хар ти ја од вред но сти 
и дру гих фи нан сиј ских ин стру ме на та („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 47/2006),

Ко ми си ја за хар ти је од вред но сти  до но си

П РА  В И Л  Н И К

о из ме на ма и до пу на ма Правилникa о та ри фи

Члан 1.
У Пра вил ни ку о та ри фи („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 

100/2006, 110/2006, 117/2008 и 42/2008  – ис прав ка), вр ше се сле де-
ће из ме не и до пу не чла на 5:

 – та риф ни број 12 ме ња се и гла си:
одо бре ње при мар не по ну де хов чл. 55 0,15 % но ми нал не вред но сти еми си-

је, а не ма ње од 40.000,00 ди на ра

 – до да је се но ви та риф ни број 12а ко ји гла си:
одо бре ње при мар не по ну де хов, ка-
да су из да ва о ци ауто ном не по кра ји-
не и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве:

чл. 55 0,05% но ми нал не вред но сти еми си-
је, а не ви ше од 500.000,00 ди на ра 
(уко ли ко из да ва ње вр ши у стра ној 
ва лу ти, пла ћа ње се вр ши у ди нар-
ској про тив вред но сти об ра чу на то 
по сред њем кур су на дан упла те на-
кна де)

 – та риф ни број 13 ме ња се и гла си: 
одо бре ње при мар не по ну де, ка да су 
куп ци, сход но чла ну 54. РС, НБС

чл. 55 0,05% но ми нал не вред но сти еми си-
је, а не ма ње од 40.000,00 ди на ра ни 
ви ше од 500.000,00 ди на ра 

Члан 2.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 2/0-01-114/2 -11
У Бе о гра ду, 10. мар та 2011. го ди не 

Пред сед ник Ко ми си је,
Мил ко Шти мац, с.р.

На осно ву чла на 220. став 1. тач ка 1, a у ве зи са чла ном 26. 
став 5, чла ном 30. став 3, чла ном 32. став 8, чла ном 33. став 3, 
чла ном 35. став 2, чла ном 38. став 3. тач ка 4), чла ном 40., чла ном 
41. став 3, чла ном 48. став 2, чла ном 55. ст. 2. и 5, чла ном 57. став 
5. и чла ном 60. став 4. За ко на о тр жи шту хар ти ја од вред но сти и 
дру гих фи нан сиј ских ин стру ме на та („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
47/2006),

Ко ми си ја за хар ти је од вред но сти до но си

П РА  В И Л  Н И К

о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о са др жи ни  
и фор ми про спек та и дру гих до ку ме на та ко ји се  

под но се ра ди из да ва ња хар ти ја од вред но сти

У Пра вил ни ку о са др жи ни и фор ми про спек та и дру гих до ку-
ме на та ко ји се под но се ра ди из да ва ња хар ти ја од вред но сти („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 100/2006, 116/2006 и 71/2008), вр ше се 
сле де ће из ме не и до пу не:

Члан 1.
У чла ну 37. у ста ву 8, иза ре чи чл. број „27” за ме њу је се са  

бро јем „31” .

Члан 2.
Иза чла на 37. до да је се но ви члан 37а ко ји гла си:

„Члан 37а
Из у зет но, од чла на 37. овог пра вил ни ка,  ка да су из да ва о ци 

ду жнич ких хар ти ја од вред но сти  ауто ном не по кра ји не и је ди ни це 

ло кал не са мо у пра ве,  оба ве ште ње  из чла на 55. став 1. тач ка 1. За-
ко на  са др жи сле де ће:  

1) по да ци о из да ва о цу:
 – на зив, се ди ште, адре са и кон такт те ле фон,
 – опис прав ног по ло жа ја у окви ру др жав не упра ве, 
 – по да ци о ло кал ној при вре ди, ур ба ној струк ту ри,  ад ми ни-

стра ци ји,  ор га ни ма упра вља ња и овла шће ним ли ци ма,
 – над ле жно сти из да ва о ца и из во ри фи нан си ра ња, 
 – ин фор ма ци је о из вор ним и оста лим при хо ди ма у прет ход не 

три го ди не, 
 – ка пи тал ни про јек ти и на чин фи нан си ра ња, 
 – ин фор ма ци је о имо ви ни, по сто је ћем ду гу, ње го вој роч ној 

струк ту ри, на чи ну и из во ри ма за от пла ту ду га, од нос не из ми ре ног 
ду го роч ног за ду же ња и го ди шњих оба ве за за ње го ву от пла ту у од-
но су на те ку ће при хо де у прет ход ном пе ри о ду  

 – до га ђа ји ко ји мо гу зна чај но ути ца ти на про це ну сол вент но-
сти из да ва о ца,   

 – ло кал ни бу џет, струк ту ра и из вр ше ње у прет ход не три го-
ди не, 

 – ин фор ма ци је о прет ход но из да тим хар ти ја ма, и оба ве за ма 
по осно ву истих; 

2)  на ме на сред ста ва ко ја се до би ја ју по осно ву еми си је ду-
жнич ких хар ти ја од вред но сти: 

 – опис, план и вред ност про јек та  ко ји се фи нан си ра сред-
стви ма по осно ву из да тих хов, 

 – оста ли из во ри за фи нан си ра ње на ве де ног  про јек та,
 – про јек ци ја из во ра сред ста ва из ко јих ће се фи нан си ра ти от-

пла та но во на ста лог ду га, по го ди на ма, за кључ но са го ди ном до-
спе ћа из да тих ду жнич ких хар ти ја од вред но сти,    

 – по ка за те љи ускла ђе но сти са за кон ским огра ни че њи ма за 
за ду жи ва ње  у од но су на прет ход ну го ди ну, као и про јек то ва не 
по ка за те ље за на ред не го ди не, уз по зи тив но ми шље ње Ми ни стар-
ства фи нан си ја о за ду жи ва њу ло кал не са мо у пра ве;     

3) ин фор ма ци је о по кро ви те љу, од но сно аген ту еми си је и ње-
го вим  оба ве за ма пре у зе тим на осно ву уго во ра са из да ва о цем;

4) по слов но име, се ди ште и ма тич ни број  про фе си о нал них 
ин ве сти то ра ко ји су ис ка за ли на ме ру ку по ви не хар ти ја од вред но-
сти  (сход но овом за ко ну, као и За ко ну о јав ном ду гу);

5) ин фор ма ци је о хар ти ја ма од вред но сти ко је се на ме ра ва ју 
из да ва ти и то:

 – опис кла се и се ри је хар ти ја од вред но сти ( ЦФИ код и 
ИСИН број),

 – вред ност еми си је, уку пан број ко ма да хар ти ја од вред но сти 
и њи хо ва но ми нал на вред ност, ва лу та у ко јој се из да ју,

 – це на по ко јој се про да ју,
 – опис пра ва, евен ту ал на огра ни че ња пра ва, као и про це ду ре 

за из вр ше ње пра ва ко ја да ју хар ти је од вред но сти,
 – опис об ра чу на и ис пла те ка ма те и глав ни це по пред мет-

ној хар ти ји од вред но сти, да ту ма до спе ћа из но са ка ма те, од но сно 
глав ни це, по сле ди це ка шње ња пла ћа ња као и рок за ста ре ва ња 
оба ве за по осно ву ис пла те ка ма те и глав ни це,

 – ако је ка мат на сто па про мен љи ва опи са ти на чин од ре ђи ва-
ња ка мат не сто пе, као и на чин на ко ји су осно ва и ка мат на сто па 
по ве за ни, на ве сти где су до ступ ни по да ци о про шлим и бу ду ћим 
про ме на ма  осно ве за од ре ђи ва ње ка мат не сто пе, као и да ти по дат-
ке о  аген ту за об ра чун ка ма те,

 – на чин и ме тод амор ти за ци је, укљу чу ју ћи де та љан при каз 
пла на от пла та ка ма те и глав ни це, као и вре мен ски рас по ред пла ћа-
ња у то ку тра ја ња ду жнич ке хов,

 – по ре ске оба ве зе вла сни ка ду жнич ке хов,
 – ин фор ма ци је о на чи ну оси гу ра ња ис пу ње ња оба ве за из да-

ва о ца по осно ву из да тих хов,  
 – рок за упис и упла ту, да тум по чет ка и за вр шет ка, (рок за 

упис и упла ту хар ти ја од вред но сти  не мо же би ти ду жи од три 
ме се ца, а упис и упла та хар ти ја од вред но сти, не мо гу за по че ти 
на кон ис те ка ро ка од 30 да на од да на при је ма ре ше ња Ко ми си је),

 – адре са и рад но вре ме бро кер ско ди лер ског дру штва, од но-
сно бан ке од ре ђе не за упис хар ти ја од вред но сти, при че му се на 
по сту пак из да ва ња и са др жи ну упи сни це сход но при ме њу је члан 
31 овог пра вил ни ка;

ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ
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 – адре са и рад но вре ме бан ке од ре ђе не за упла ту хар ти ја од вред-
но сти и број  на мен ског ра чу на отво ре ног за упла ту упи са них хов;

6) реј тинг хар ти је (уко ли ко по сто ји);
7) адре са и вре ме ка да ку пац мо же из вр ши ти увид у де таљ-

ни је по дат ке о прав ном и фи нан сиј ском по ло жа ју из да ва о ца, као 
и ин тер нет стра ни ца на ко јој ће би ти до ступ ни фи нан сиј ски из ве-
шта ји из да ва о ца за прет ход не, као и за на ред не го ди не, за кључ но 
са го ди ном до спе ћа ду жнич ких хар ти ја од вред но сти;

8) из ја ва од го вор них ли ца из да ва о ца ко ја гла си: „Из да ва лац 
пре у зи ма и при хва та од го вор ност за из вр ше ње свих сво јих оба ве-
за из хар ти ја ко је се из да ју, као и за исти ни тост и пот пу ност по да-
та ка ко је са др жи оба ве ште ње о из да ва њу еми си је ду жнич ких хов 
без јав не по ну де” 

9) да тум, име, пре зи ме и пот пис од го вор них ли ца са  пе ча том 
из да ва о ца.”

Са став ни део оба ве ште ња чи ни и из ја ва сле де ће са др жи не: 
„Ко ми си ја за хар ти је од вред но сти не од го ва ра за исти ни тост и 
пот пу ност по да та ка на ве де них у овом оба ве ште њу, ни ти за спо-
соб ност из да ва о ца хар ти ја од вред но сти да ис пу ни оба ве зе из хар-
ти ја од вред но сти ко је из да је.”

Уз оба ве ште ње, ко је се до ста вља ли ци ма из тач ке 4) ста ва 1. 
овог чла на,  из да ва лац при ла же фи нан сиј ске из ве шта је за по след-
ње две го ди не, са из ве шта јем  ре ви зо ра.”

Члан 3.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.
Број 2/0-01-112/2-11

У Бе о гра ду, 10. мар та 2011. го ди не
Пред сед ник Ко ми си је,
Мил ко Шти мац, с.р.

АГЕНЦИЈЕ И УПРАВЕ
На осно ву чла на 9. ст. 1. и 5. За ко на о стра те шкој про це ни 

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04 
и 88/10),

Ре пу блич ка аген ци ја за про стор но пла ни ра ње до но си

ОД  Л У  КУ

о из ра ди Стра те шке про це не ути ца ја  Про стор ног  
пла на под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му ла ци је  

„Ће ли је” на жи вот ну сре ди ну 

1. При сту па се из ра ди Стра те шке про це не ути ца ја Про стор-
ног пла на под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му ла ци је „Ће ли је” на 
жи вот ну сре ди ну (у да љем тек сту: Стра те шка про це на).

2. Раз ло зи за из ра ду Стра те шке про це не де фи ни са ни су на 
осно ву те ри то ри јал ног об у хва та и мо гу ћих ути ца ја Про стор ног пла-
на под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му ла ци је „Ће ли је” (у да љем 
тек сту: Про стор ни план) на жи вот ну сре ди ну, на сле де ћи на чин: 

 – зна чај Про стор ног пла на на за шти ту жи вот не сре ди не и 
одр жи ви раз вој про из и ла зи из по тре бе да се за шти ти жи вот на сре-
ди на, при род не вред но сти и обез бе ди одр жи ви раз вој на под руч ју 
Про стор ног пла на; 

 – по тре бе да се у пла ни ра њу про стор ног раз во ја под руч ја 
Про стор ног пла на са гле да ју стра те шка пи та ња за шти те жи вот не 
сре ди не и обез бе ди њи хо во ре ша ва ње на од го ва ра ју ћи на чин;

 – чи ње ни це да Про стор ни план пред ста вља оквир за при пре-
му и ре а ли за ци ју оп штин ских про стор них пла но ва, раз вој них про-
је ка та, про гра ма и ин ве сти ци о них од лу ка.

3. Стра те шка про це на се ра ди за под руч је Про стор ног пла на 
ко је об у хва та де ло ве те ри то ри ја гра да Кру шев ца и оп шти на Алек-
сан дро вац, Брус, Бла це, Вр њач ка Ба ња, и то: на те ри то ри ји гра да 
Кру шев ца це ле ка та стар ске оп шти не Гр кља не, Мај де во и Ће ли је; 
на те ри то ри ји оп шти не Алек сан дро вац це ле ка та стар ске оп шти не 
Бзеницe, Вран шти ца, Гр чак, Ко зни ца, Плеш, Ро гав чи на, Бoтурићи, 
Ве ли ка Врб ни ца Гор ња, Вра жо грн ци, Гор ња Зле ги ња, Су бо ти ца, 
Стр ме ни ца и Тр нав ци; на те ри то ри ји оп шти не Брус це ле ка та стар-
ске оп шти не Бо ги ше, Брус, Бр ђа ни, Бу ди ло ви на, Влај ков ци, Град, 
Гоч ман ци, Гра шев ци, Гор њи Ли по вац, Дуп ци, Дре но ва, До њи Ли-
по вац, Жи лин ци, Жиљ ци, Жу ње, Зла та ри, Ко чи не, Ле пе нац, Ли ва-
ђе, Ма ла Гра бов ни ца, Др тев ци, Ми лен ти ја, Рав ни, Раз бој на, Рад-
ма но во, Ри ба ри, Стро јин ци, Ба то те, Бр зе ће, Ве ли ка Гра бов ни ца, 
Жа ре во, Игрош, Кри ва Ре ка, Кне же во, Ко би ље, Мач ко вац, Ма ла 
Врб ни ца, Осред ци, Па ље ви шти ца, Тр ша нов ци и Шо ши ће; на те-
ри то ри ји оп шти не Бла це це ле ка та стар ске оп шти не По по ва, Пре-
бре за, Џеп ни ца, Ђу ре вац, Сиб ни ца, Чу ча ле, Ала ба на, Бла це, Вр-
бо вац, До ња Ра ши ца, Ка ча пор, Ме ђу ха на, При дво ри ца, Ра ши ца, 
Сту бал, Су ва ја и Тр бу ње; на те ри то ри ји оп шти не Вр њач ка Ба ња 
це ле ка та стар ске оп шти не Гоч и Ста ни шин ци. 

4. Из ра да Стра те шке про це не је за сно ва на на сту диј ско  – ана-
ли тич кој до ку мен та ци ји из обла сти про стор ног пла ни ра ња, за-
шти те жи вот не сре ди не, за шти те при ро де и дру гој ре ле вант ној 
до ку мен та ци ји.

5. Стра те шком про це ном би ће раз ма тра на пи та ња за шти-
те ва зду ха, во да, зе мљи шта, ми кро кли ме, жи вог све та, при ро де 
и при род них до ба ра, као и дру га пи та ња за ко ја се у то ку из ра де 
утвр ди да зах те ва ју од го ва ра ју ћу об ра ду.

Стра те шком про це ном не ће би ти раз ма тра на пи та ња ве за на 
за гло бал не кли мат ске про ме не, јер на под руч ју Про стор ног пла-
на не ма за га ђи ва ча ко ји еми ту ју за га ђу ју ће ма те ри је ко је иза зи ва ју 
про ме не кли ме.

6. Из ве штај о стра те шкој про це ни, као до ку мент ко јим се 
при ка зу је по сту пак из ра де Стра те шке про це не, ре зул та ти до ко јих 
се до шло и на чин ин те гри са ња у по сту пак при пре ме Про стор ног 
пла на, са др жи:

 – По ла зне осно ве Стра те шке про це не: об у хват, пред мет и ци-
ље ви Про стор ног пла на, зах те ви за шти те жи вот не сре ди не из ре-
ле вант них план ских и дру гих до ку ме на та

 –  Оп ште и по себ не ци ље ве Стра те шке про це не и ин ди ка то ре
 – Про це ну мо гу ћих ути ца ја на жи вот ну сре ди ну: при каз ста-

ња жи вот не сре ди не на под руч ју Про стор ног пла на; ва ри јан те раз-
во ја план ског под руч ја, укљу чу ју ћи сце на рио нул тог раз во ја и ва-
ри јан те раз во ја и за шти те план ског под руч ја по вољ не са аспек та 
за шти те жи вот не сре ди не; про це ну ути ца ја ва ри јант них ре ше ња 
на жи вот ну сре ди ну, опис ме ра за спре ча ва ње и огра ни ча ва ње не-
га тив них и уве ћа ње по зи тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, по ре-
ђе ње ва ри јант них ре ше ња и при каз раз ло га за из бор нај по вољ ни-
јег; про це ну ути ца ја план ских ре ше ња на жи вот ну сре ди ну, опис 
ме ра за спре ча ва ње и огра ни ча ва ње не га тив них и уве ћа ње по зи-
тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну; на чин на ко ји су при про це ни 
узе ти у об зир еле мен ти жи вот не сре ди не и ка рак те ри сти ке ути ца ја

 – Смер ни це за из ра ду стра те шких про це на на ни жим хи је-
рар хиј ским ни во и ма

 – Про грам пра ће ња ста ња жи вот не сре ди не у то ку спро во ђе-
ња Про стор ног пла на

 – При каз ко ри шће не ме то до ло ги је
 – При каз на чи на од лу чи ва ња, опис раз ло га од лу чу ју ћих за 

из бор Про стор ног пла на са аспек та раз ма тра них ва ри јант них ре-
ше ња и при каз на чи на на ко ји су пи та ња жи вот не сре ди не укљу че-
на у Про стор ни план

 – Уче шће за ин те ре со ва них стра на у по ступ ку из ра де и раз-
ма тра ња Из ве шта ја о стра те шкој про це ни

 – Из вод из Стра те шке про це не (за кљу чак  – не тех нич ки ре зи ме).
7. Но си лац из ра де Стра те шке про це не је Ре пу блич ка аген ци-

ја за про стор но пла ни ра ње.
8. Ми ни стар ства, по себ не ор га ни за ци је, јав на пред у зе ћа и 

уста но ве над ле жне за по сло ве за шти те при ро де; по љо при вре де, 
тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де; са о бра ћа ја, те ле ко му ни ка-
ци ја; енер ге ти ке; еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја; ту ри зма; за-
шти те жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња; за-
шти те спо ме ни ка кул ту ре, као и дру ги за ин те ре со ва ни ор га ни и 
ор га ни за ци је, до ста ви ће у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна-
гу ове од лу ке све рас по ло жи ве по дат ке, усло ве и до ку мен та ци ју од 
зна ча ја за из ра ду Стра те шке про це не из де ло кру га свог ра да но си-
о цу из ра де Стра те шке про це не.  
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9. Рок за из ра ду Стра те шке про це не је 12 ме се ци од да на сту-

па ња на сна гу Од лу ке о из ра ди Про стор ног пла на.
Струч ни тим за из ра ду Стра те шке про це не би ће са ста вљен 

од струч ња ка од го ва ра ју ћег про фи ла.
Стра те шка про це на ће се вр ши ти у скла ду са европ ским и 

ме ђу на род ним прин ци пи ма те о ри је и до бре прак се у из ра ди стра-
те шке про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за исту вр сту план-
ских до ку ме на та.

10. Сред ства за из ра ду Стра те шке про це не обез бе ђу ју Ми ни-
стар ство по љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де, Ре-
пу блич ка ди рек ци ја за во де.

11. Уче шће јав но сти у раз ма тра њу Из ве шта ја о стра те шкој 
про це ни обез бе ђу је се у окви ру јав ног уви да о На цр ту про стор ног 
пла на, у тра ја њу од 30 да на, у згра ди скуп шти не гра да Кру шев ца 
и згра да ма скуп шти не оп шти на Алек сан дро вац, Брус, Бла це и Вр-
њач ка Ба ња.

12. Од лу ка о из ра ди Стра те шке про це не је са став ни део Од-
лу ке о из ра ди Про стор ног пла на.

13. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва-
ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 350-208-2/2011-01 
У Бе о гра ду, 13. апри ла 2011. го ди не

Ре пу блич ка аген ци ја за про стор но пла ни ра ње
Ди рек тор,

проф. др Бо ри слав Стој ков, с.р.  

На осно ву чла на 9. ст. 1. и 5. За ко на о стра те шкој про це ни 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04 
и 88/10),

Ре пу блич ка аген ци ја за про стор но пла ни ра ње до но си

ОД  Л У  КУ

о из ра ди Стра те шке про це не ути ца ја Про стор ног пла на 
под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му ла ци је „Гр ли ште” 

на жи вот ну сре ди ну 

1. При сту па се из ра ди Стра те шке про це не ути ца ја Про стор-
ног пла на под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му ла ци је „Гр ли ште” 
на жи вот ну сре ди ну (у да љем тек сту: Стра те шка про це на).

2. Раз ло зи за из ра ду Стра те шке про це не де фи ни са ни су на 
осно ву те ри то ри јал ног об у хва та и мо гу ћих ути ца ја Про стор ног пла-
на под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му ла ци је „Гр ли ште” (у да љем 
тек сту: Про стор ни план) на жи вот ну сре ди ну, на сле де ћи на чин: 

 – зна чај Про стор ног пла на на за шти ту жи вот не сре ди не и 
одр жи ви раз вој про из и ла зи из по тре бе да се за шти ти жи вот на сре-
ди на, при род не вред но сти и обез бе ди одр жи ви раз вој на под руч ју 
Про стор ног пла на; 

 – по тре бе да се у пла ни ра њу про стор ног раз во ја под руч ја 
Про стор ног пла на са гле да ју стра те шка пи та ња за шти те жи вот не 
сре ди не и обез бе ди њи хо во ре ша ва ње на од го ва ра ју ћи на чин;

 – чи ње ни це да Про стор ни план пред ста вља оквир за при пре-
му и ре а ли за ци ју оп штин ских про стор них пла но ва, раз вој них про-
је ка та, про гра ма и ин ве сти ци о них од лу ка.

3. Стра те шка про це на се ра ди за под руч је Про стор ног пла на 
ко је об у хва та про стор по вр ши не око 370 km2, на те ри то ри ји гра да 
За је ча ра и оп шти на Бо ље вац и Кња же вац и то: на те ри то ри ји гра-
да За је ча ра це ле ка та стар ске оп шти не Ле ско вац, Ле но вац, Гор ња 
Бе ла Ре ка, Ла со во, Гр ли ште, Ма ри но вац, За гра ђе и Пла ни ни ца; на 
те ри то ри ји оп шти не Бо ље вац це ле ка та стар ске оп шти не Вр бо вац, 
Ба че ви ца, До бро По ље; на те ри то ри ји оп шти не Кња же вац це ле ка-
та стар ске оп шти не Ко жељ, Буч је, Вла шко По ље.

4. Из ра да Стра те шке про це не је за сно ва на на сту диј ско  – ана-
ли тич кој до ку мен та ци ји из обла сти про стор ног пла ни ра ња, за-
шти те жи вот не сре ди не, за шти те при ро де и дру гој ре ле вант ној 
до ку мен та ци ји.

5. Стра те шком про це ном би ће раз ма тра на пи та ња за шти-
те ва зду ха, во да, зе мљи шта, ми кро кли ме, жи вог све та, при ро де 
и при род них до ба ра, као и дру га пи та ња за ко ја се у то ку из ра де 
утвр ди да зах те ва ју од го ва ра ју ћу об ра ду.

Стра те шком про це ном не ће би ти раз ма тра на пи та ња ве за на 
за гло бал не кли мат ске про ме не, јер на под руч ју Про стор ног пла-
на не ма за га ђи ва ча ко ји еми ту ју за га ђу ју ће ма те ри је ко је иза зи ва ју 
про ме не кли ме.

6. Из ве штај о стра те шкој про це ни, као до ку мент ко јим се 
при ка зу је по сту пак из ра де Стра те шке про це не, ре зул та ти до ко јих 
се до шло и на чин ин те гри са ња у по сту пак при пре ме Про стор ног 
пла на, са др жи:

 – По ла зне осно ве Стра те шке про це не: об у хват, пред мет и ци-
ље ви Про стор ног пла на, зах те ви за шти те жи вот не сре ди не из ре-
ле вант них план ских и дру гих до ку ме на та

 – Оп ште и по себ не ци ље ве Стра те шке про це не и ин ди ка то ре
 – Про це ну мо гу ћих ути ца ја на жи вот ну сре ди ну: при каз ста-

ња жи вот не сре ди не на под руч ју Про стор ног пла на; ва ри јан те раз-
во ја план ског под руч ја, укљу чу ју ћи сце на рио нул тог раз во ја и ва-
ри јан те раз во ја и за шти те план ског под руч ја по вољ не са аспек та 
за шти те жи вот не сре ди не; про це ну ути ца ја ва ри јант них ре ше ња 
на жи вот ну сре ди ну, опис ме ра за спре ча ва ње и огра ни ча ва ње не-
га тив них и уве ћа ње по зи тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, по ре-
ђе ње ва ри јант них ре ше ња и при каз раз ло га за из бор нај по вољ ни-
јег; про це ну ути ца ја план ских ре ше ња на жи вот ну сре ди ну, опис 
ме ра за спре ча ва ње и огра ни ча ва ње не га тив них и уве ћа ње по зи-
тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну; на чин на ко ји су при про це ни 
узе ти у об зир еле мен ти жи вот не сре ди не и ка рак те ри сти ке ути ца ја

 – Смер ни це за из ра ду стра те шких про це на на ни жим хи је-
рар хиј ским ни во и ма

 – Про грам пра ће ња ста ња жи вот не сре ди не у то ку спро во ђе-
ња Про стор ног пла на

 – При каз ко ри шће не ме то до ло ги је
 – При каз на чи на од лу чи ва ња, опис раз ло га од лу чу ју ћих за 

из бор Про стор ног пла на са аспек та раз ма тра них ва ри јант них ре-
ше ња и при каз на чи на на ко ји су пи та ња жи вот не сре ди не укљу че-
на у Про стор ни план

 – Уче шће за ин те ре со ва них стра на у по ступ ку из ра де и раз-
ма тра ња Из ве шта ја о стра те шкој про це ни

 – Из вод из Стра те шке про це не (за кљу чак  – не тех нич ки ре-
зи ме).

7. Но си лац из ра де Стра те шке про це не је Ре пу блич ка аген ци-
ја за про стор но пла ни ра ње.

8. Ми ни стар ства, по себ не ор га ни за ци је, јав на пред у зе ћа и 
уста но ве над ле жне за по сло ве за шти те при ро де; по љо при вре де, 
тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де; са о бра ћа ја, те ле ко му ни ка-
ци ја; енер ге ти ке; еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја; ту ри зма; за-
шти те жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња; за-
шти те спо ме ни ка кул ту ре, као и дру ги за ин те ре со ва ни ор га ни и 
ор га ни за ци је, до ста ви ће у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна-
гу ове од лу ке све рас по ло жи ве по дат ке, усло ве и до ку мен та ци ју од 
зна ча ја за из ра ду Стра те шке про це не из де ло кру га свог ра да но си-
о цу из ра де Стра те шке про це не.  

9. Рок за из ра ду Стра те шке про це не је 12 ме се ци од да на сту-
па ња на сна гу Од лу ке о из ра ди Про стор ног пла на.

Струч ни тим за из ра ду Стра те шке про це не би ће са ста вљен 
од струч ња ка од го ва ра ју ћег про фи ла.

Стра те шка про це на ће се вр ши ти у скла ду са европ ским и 
ме ђу на род ним прин ци пи ма те о ри је и до бре прак се у из ра ди стра-
те шке про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за исту вр сту план-
ских до ку ме на та.

10. Сред ства за из ра ду Стра те шке про це не обез бе ди ће Ми-
ни стар ство по љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де, 
Ре пу блич ка ди рек ци ја за во де.

11. Уче шће јав но сти у раз ма тра њу Из ве шта ја о стра те шкој 
про це ни обез бе ђу је се у окви ру јав ног уви да о На цр ту про стор ног 
пла на, у тра ја њу од 30 да на, у згра ди скуп шти не гра да За је ча ра и 
згра да ма скуп шти на оп шти на Бо ље вац и Кња же вац. 

12. Од лу ка о из ра ди Стра те шке про це не је са став ни део Од-
лу ке о из ра ди Про стор ног пла на.

13. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва-
ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 350-209-2/2011-01 
У Бе о гра ду, 13. апри ла 2011. го ди не

Ре пу блич ка аген ци ја за про стор но пла ни ра ње
Ди рек тор,

проф. др Бо ри слав Стој ков, с.р.  
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На осно ву чла на 9. ст. 1. и 5. За ко на о стра те шкој про це ни 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04 
и 88/10),

Ре пу блич ка аген ци ја за про стор но пла ни ра ње до но си

ОД  Л У  КУ

о из ра ди Стра те шке про це не ути ца ја Про стор ног пла на 
под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му ла ци је „Гру жа”  

на жи вот ну сре ди ну 

1. При сту па се из ра ди Стра те шке про це не ути ца ја Про стор-
ног пла на под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му ла ци је „Гру жа” на 
жи вот ну сре ди ну (у да љем тек сту: Стра те шка про це на).

2. Раз ло зи за из ра ду Стра те шке про це не де фи ни са ни су на 
осно ву те ри то ри јал ног об у хва та и мо гу ћих ути ца ја Про стор ног пла-
на под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му ла ци је „Гру жа” (у да љем 
тек сту: Про стор ни план) на жи вот ну сре ди ну, на сле де ћи на чин: 

 – зна чај Про стор ног пла на на за шти ту жи вот не сре ди не и 
одр жи ви раз вој про из и ла зи из по тре бе да се за шти ти жи вот на сре-
ди на, при род не вред но сти и обез бе ди одр жи ви раз вој на под руч ју 
Про стор ног пла на; 

 – по тре бе да се у пла ни ра њу про стор ног раз во ја под руч ја 
Про стор ног пла на са гле да ју стра те шка пи та ња за шти те жи вот не 
сре ди не и обез бе ди њи хо во ре ша ва ње на од го ва ра ју ћи на чин;

 – чи ње ни це да Про стор ни план пред ста вља оквир за при пре-
му и ре а ли за ци ју оп штин ских про стор них пла но ва, раз вој них про-
је ка та, про гра ма и ин ве сти ци о них од лу ка.

3. Стра те шка про це на се ра ди за под руч је Про стор ног пла-
на ко је об у хва та де ло ве те ри то ри ја гра до ва Кра гу јев ца и Чач ка и 
оп шти на Гор њи Ми ла но вац и Кнић и то: на те ри то ри ји гра да Кра-
гу јев ца це ле ка та стар ске оп шти не Ка ме ни ца, Љу би че вац, Ра ма ћа, 
Ро го је вац и Стра га ри; на те ри то ри ји гра да Чач ка це ле ка та стар ске 
оп шти не Бре сни ца, Ву је тин ци и Остра; на те ри то ри ји оп шти не 
Гор њи Ми ла но вац це ле ка та стар ске оп шти не Бе ло По ље, Вра-
ћевш ни ца, До ња Цр ну ћа, Ли по вац, Пр ња вор, Гор ња Цр ну ћа, Гор-
ња Вр ба ва, Гра бо ви ца, До ња Вр ба ва, Ја бла ни ца, Не ва де и Сврач-
ков ци; на те ри то ри ји оп шти не Кнић це ле ка та стар ске оп шти не 
Бе че ви ца, Бо рач, Бре сто вац, Жу ње, Ко њу ша, Ку со вац, Љу ља ци, 
Опла нић, Рад ми ло вић, То по ни ца, Рас ко вић, Бум ба ре во Бр до, Ба-
ре, Бр њи ца, Гун ца ти, Дра гу ши ца, Ду бра ва, За бој ни ца, Ки ко је вац, 
Кнић, Кне же вац, Пај си је вић и Пре то ке. 

4. Из ра да Стра те шке про це не је за сно ва на на сту диј ско  – ана-
ли тич кој до ку мен та ци ји из обла сти про стор ног пла ни ра ња, за-
шти те жи вот не сре ди не, за шти те при ро де и дру гој ре ле вант ној 
до ку мен та ци ји.

5. Стра те шком про це ном би ће раз ма тра на пи та ња за шти-
те ва зду ха, во да, зе мљи шта, ми кро кли ме, жи вог све та, при ро де 
и при род них до ба ра, као и дру га пи та ња за ко ја се у то ку из ра де 
утвр ди да зах те ва ју од го ва ра ју ћу об ра ду.

Стра те шком про це ном не ће би ти раз ма тра на пи та ња ве за на 
за гло бал не кли мат ске про ме не, јер на под руч ју Про стор ног пла-
на не ма за га ђи ва ча ко ји еми ту ју за га ђу ју ће ма те ри је ко је иза зи ва ју 
про ме не кли ме.

6. Из ве штај о стра те шкој про це ни, као до ку мент ко јим се 
при ка зу је по сту пак из ра де Стра те шке про це не, ре зул та ти до ко јих 
се до шло и на чин ин те гри са ња у по сту пак при пре ме Про стор ног 
пла на, са др жи:

 – По ла зне осно ве Стра те шке про це не: об у хват, пред мет и ци-
ље ви Про стор ног пла на, зах те ви за шти те жи вот не сре ди не из ре-
ле вант них план ских и дру гих до ку ме на та

 – Оп ште и по себ не ци ље ве Стра те шке про це не и ин ди ка то ре
 – Про це ну мо гу ћих ути ца ја на жи вот ну сре ди ну: при каз ста-

ња жи вот не сре ди не на под руч ју Про стор ног пла на; ва ри јан те раз-
во ја план ског под руч ја, укљу чу ју ћи сце на рио нул тог раз во ја и ва-
ри јан те раз во ја и за шти те план ског под руч ја по вољ не са аспек та 
за шти те жи вот не сре ди не; про це ну ути ца ја ва ри јант них ре ше ња 
на жи вот ну сре ди ну, опис ме ра за спре ча ва ње и огра ни ча ва ње не-
га тив них и уве ћа ње по зи тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, по ре-
ђе ње ва ри јант них ре ше ња и при каз раз ло га за из бор нај по вољ ни-
јег; про це ну ути ца ја план ских ре ше ња на жи вот ну сре ди ну, опис 
ме ра за спре ча ва ње и огра ни ча ва ње не га тив них и уве ћа ње по зи-
тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну; на чин на ко ји су при про це ни 
узе ти у об зир еле мен ти жи вот не сре ди не и ка рак те ри сти ке ути ца ја

 – Смер ни це за из ра ду стра те шких про це на на ни жим хи је-
рар хиј ским ни во и ма

 – Про грам пра ће ња ста ња жи вот не сре ди не у то ку спро во ђе-
ња Про стор ног пла на

 – При каз ко ри шће не ме то до ло ги је
 – При каз на чи на од лу чи ва ња, опис раз ло га од лу чу ју ћих за 

из бор Про стор ног пла на са аспек та раз ма тра них ва ри јант них ре-
ше ња и при каз на чи на на ко ји су пи та ња жи вот не сре ди не укљу че-
на у Про стор ни план

 – Уче шће за ин те ре со ва них стра на у по ступ ку из ра де и раз-
ма тра ња Из ве шта ја о стра те шкој про це ни

 – Из вод из Стра те шке про це не (за кљу чак  – не тех нич ки ре зи ме).
7. Но си лац из ра де Стра те шке про це не је Ре пу блич ка аген ци-

ја за про стор но пла ни ра ње.
8. Ми ни стар ства, по себ не ор га ни за ци је, јав на пред у зе ћа и 

уста но ве над ле жне за по сло ве за шти те при ро де; по љо при вре де, 
тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де; са о бра ћа ја, те ле ко му ни ка-
ци ја; енер ге ти ке; еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја; ту ри зма; за-
шти те жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња; за-
шти те спо ме ни ка кул ту ре, као и дру ги за ин те ре со ва ни ор га ни и 
ор га ни за ци је, до ста ви ће у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна-
гу ове од лу ке све рас по ло жи ве по дат ке, усло ве и до ку мен та ци ју од 
зна ча ја за из ра ду Стра те шке про це не из де ло кру га свог ра да но си-
о цу из ра де Стра те шке про це не.  

9. Рок за из ра ду Стра те шке про це не је 12 ме се ци од да на сту-
па ња на сна гу Од лу ке о из ра ди Про стор ног пла на.

Струч ни тим за из ра ду Стра те шке про це не би ће са ста вљен 
од струч ња ка од го ва ра ју ћег про фи ла.

Стра те шка про це на ће се вр ши ти у скла ду са европ ским и 
ме ђу на род ним прин ци пи ма те о ри је и до бре прак се у из ра ди стра-
те шке про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за исту вр сту план-
ских до ку ме на та.

10. Сред ства за из ра ду Стра те шке про це не обез бе ди ће Ми-
ни стар ство по љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де, 
Ре пу блич ка ди рек ци ја за во де.

11. Уче шће јав но сти у раз ма тра њу Из ве шта ја о стра те шкој про-
це ни обез бе ђу је се у окви ру јав ног уви да о На цр ту про стор ног пла-
на, у тра ја њу од 30 да на, у згра да ма скуп шти на гра до ва Кра гу јев ца 
и Чач ка и згра да ма скуп шти на оп шти на Гор њи Ми ла но вац и Кнић. 

12. Од лу ка о из ра ди Стра те шке про це не је са став ни део Од-
лу ке о из ра ди Про стор ног пла на.

13. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва-
ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 350-206-2/2011-01 
У Бе о гра ду, 13. апри ла 2011. го ди не

Ре пу блич ка аген ци ја за про стор но пла ни ра ње
Ди рек тор,

проф. др Бо ри слав Стој ков, с.р.  

На осно ву чла на 9. ст. 1. и 5. За ко на о стра те шкој про це ни 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04 
и 88/10),

Ре пу блич ка аген ци ја за про стор но пла ни ра ње до но си

ОД  Л У  КУ

о из ра ди Стра те шке про це не ути ца ја Про стор ног пла на 
под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му ла ци је „Се ло ва” 

на жи вот ну сре ди ну 

1. При сту па се из ра ди Стра те шке про це не ути ца ја Про стор-
ног пла на под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му ла ци је „Се ло ва” 
на жи вот ну сре ди ну (у да љем тек сту: Стра те шка про це на).

2. Раз ло зи за из ра ду Стра те шке про це не де фи ни са ни су на 
осно ву те ри то ри јал ног об у хва та и мо гу ћих ути ца ја Про стор ног пла-
на под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му ла ци је „Се ло ва” (у да љем 
тек сту: Про стор ни план) на жи вот ну сре ди ну, на сле де ћи на чин: 

 – зна чај Про стор ног пла на на за шти ту жи вот не сре ди не и 
одр жи ви раз вој про из и ла зи из по тре бе да се за шти ти жи вот на 
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сре ди на, при род не вред но сти и обез бе ди одр жи ви раз вој на под-
руч ју Про стор ног пла на; 

 – по тре бе да се у пла ни ра њу про стор ног раз во ја под руч ја 
Про стор ног пла на са гле да ју стра те шка пи та ња за шти те жи вот не 
сре ди не и обез бе ди њи хо во ре ша ва ње на од го ва ра ју ћи на чин;

 – чи ње ни це да Про стор ни план пред ста вља оквир за при пре-
му и ре а ли за ци ју оп штин ских про стор них пла но ва, раз вој них про-
је ка та, про гра ма и ин ве сти ци о них од лу ка.

3. Стра те шка про це на се ра ди за под руч је Про стор ног пла-
на ко је об у хва та де ло ве те ри то ри ја оп шти на Кур шу мли ја и Брус и 
то: на те ри то ри ји оп шти не Кур шу мли ја це ле ка та стар ске оп шти не 
Пе ва шти ца, Ма го во, Мер ћез, Па ча ра ђа, Љу то ва, Па ра да, Пар ду се, 
Лу ко во, Мр че, Тре ћак, Жа ли ца, Ба би ца, Се о це, Ми ја чић, Тре шњи-
ца, Же љо ва, Ка ли ман це, Тре би ње, Рас те ли ца, Игри ште, Се ло ва, 
Шта ва, Жуч, Вла хи ња, Пе ру ни ка, Дан ко ви ће и До ња Ми ку ља на; 
на те ри то ри ји оп шти не Брус це ле ка та стар ске оп шти не До ње Ле-
ви ће, Гор ње Ле ви ће, Су ди мља, Ђе ре ка ри, Чо ко тар, Ири чи ћи, Бе ло 
По ље, Ра ду ње, Ко ви зла, Ба то те, Жа ре во, Шо ши ће, Кне же во, Бр зе-
ће, Рав ни ште, Бо зо љин, Бла же во, Гра дац, До ми ше ви на, Бо ран ци, 
Ви то ше, Рад ма но во и Гоч ман ци.

4. Из ра да Стра те шке про це не је за сно ва на на сту диј ско - ана-
ли тич кој до ку мен та ци ји из обла сти про стор ног пла ни ра ња, за-
шти те жи вот не сре ди не, за шти те при ро де и дру гој ре ле вант ној 
до ку мен та ци ји.

5. Стра те шком про це ном би ће раз ма тра на пи та ња за шти-
те ва зду ха, во да, зе мљи шта, ми кро кли ме, жи вог све та, при ро де 
и при род них до ба ра, као и дру га пи та ња за ко ја се у то ку из ра де 
утвр ди да зах те ва ју од го ва ра ју ћу об ра ду.

Стра те шком про це ном не ће би ти раз ма тра на пи та ња ве за на 
за гло бал не кли мат ске про ме не, јер на под руч ју Про стор ног пла-
на не ма за га ђи ва ча ко ји еми ту ју за га ђу ју ће ма те ри је ко је иза зи ва ју 
про ме не кли ме.

6. Из ве штај о стра те шкој про це ни, као до ку мент ко јим се 
при ка зу је по сту пак из ра де Стра те шке про це не, ре зул та ти до ко јих 
се до шло и на чин ин те гри са ња у по сту пак при пре ме Про стор ног 
пла на, са др жи:

 – По ла зне осно ве Стра те шке про це не: об у хват, пред мет и ци-
ље ви Про стор ног пла на, зах те ви за шти те жи вот не сре ди не из ре-
ле вант них план ских и дру гих до ку ме на та

 – Оп ште и по себ не ци ље ве Стра те шке про це не и ин ди ка то ре
 – Про це ну мо гу ћих ути ца ја на жи вот ну сре ди ну: при каз ста-

ња жи вот не сре ди не на под руч ју Про стор ног пла на; ва ри јан те раз-
во ја план ског под руч ја, укљу чу ју ћи сце на рио нул тог раз во ја и ва-
ри јан те раз во ја и за шти те план ског под руч ја по вољ не са аспек та 
за шти те жи вот не сре ди не; про це ну ути ца ја ва ри јан тих ре ше ња на 
жи вот ну сре ди ну, опис ме ра за спре ча ва ње и огра ни ча ва ње не га-
тив них и уве ћа ње по зи тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, по ре-
ђе ње ва ри јант них ре ше ња и при каз раз ло га за из бор нај по вољ ни-
јег; про це ну ути ца ја план ских ре ше ња на жи вот ну сре ди ну, опис 
ме ра за спре ча ва ње и огра ни ча ва ње не га тив них и уве ћа ње по зи-
тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну; на чин на ко ји су при про це ни 
узе ти у об зир еле мен ти жи вот не сре ди не и ка рак те ри сти ке ути ца ја

 – Смер ни це за из ра ду стра те шких про це на на ни жим хи је-
рар хиј ским ни во и ма

 – Про грам пра ће ња ста ња жи вот не сре ди не у то ку спро во ђе-
ња Про стор ног пла на

 – При каз ко ри шће не ме то до ло ги је
 – При каз на чи на од лу чи ва ња, опис раз ло га од лу чу ју ћих за 

из бор Про стор ног пла на са аспек та раз ма тра них ва ри јант них ре-
ше ња и при каз на чи на на ко ји су пи та ња жи вот не сре ди не укљу че-
на у Про стор ни план

 – Уче шће за ин те ре со ва них стра на у по ступ ку из ра де и раз-
ма тра ња Из ве шта ја о стра те шкој про це ни

 – Из вод из Стра те шке про це не (за кљу чак  – не тех нич ки ре зи ме).
7. Но си лац из ра де Стра те шке про це не је Ре пу блич ка аген ци-

ја за про стор но пла ни ра ње.
8. Ми ни стар ства, по себ не ор га ни за ци је, јав на пред у зе ћа и 

уста но ве над ле жне за по сло ве за шти те при ро де; по љо при вре де, 
тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де; са о бра ћа ја, те ле ко му ни ка-
ци ја; енер ге ти ке; еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја; ту ри зма; за-
шти те жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња; за-
шти те спо ме ни ка кул ту ре, као и дру ги за ин те ре со ва ни ор га ни и 
ор га ни за ци је, до ста ви ће у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна-
гу ове од лу ке све рас по ло жи ве по дат ке, усло ве и до ку мен та ци ју од 

зна ча ја за из ра ду Стра те шке про це не из де ло кру га свог ра да но си-
о цу из ра де Стра те шке про це не.  

9. Рок за из ра ду Стра те шке про це не је 12 ме се ци од да на сту-
па ња на сна гу Од лу ке о из ра ди Про стор ног пла на.

Струч ни тим за из ра ду Стра те шке про це не би ће са ста вљен 
од струч ња ка од го ва ра ју ћег про фи ла.

Стра те шка про це на ће се вр ши ти у скла ду са европ ским и 
ме ђу на род ним прин ци пи ма те о ри је и до бре прак се у из ра ди стра-
те шке про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за исту вр сту план-
ских до ку ме на та.

10. Сред ства за из ра ду Стра те шке про це не обез бе ди ће Ми-
ни стар ство по љо при вре де, тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де, 
Ре пу блич ка ди рек ци ја за во де.

11. Уче шће јав но сти у раз ма тра њу Из ве шта ја о стра те шкој 
про це ни обез бе ђу је се у окви ру јав ног уви да о На цр ту про стор ног 
пла на, у тра ја њу од 30 да на, у згра да ма скуп шти на оп шти на Кур-
шу мли ја и Брус. 

12. Од лу ка о из ра ди Стра те шке про це не је са став ни део Од-
лу ке о из ра ди Про стор ног пла на.

13. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва-
ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 350-207-2/2011-01
У Бе о гра ду, 13. апри ла 2011. го ди не

Ре пу блич ка аген ци ја за про стор но пла ни ра ње
Ди рек тор,

проф. др Бо ри слав Стој ков, с.р.

На осно ву чла на 9. ст. 1. и 5. За ко на о стра те шкој про це ни 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04 
и 88/10),

Ре пу блич ка аген ци ја за про стор но пла ни ра ње до но си

ОД  Л У  КУ

о из ра ди Стра те шке про це не ути ца ја Про стор ног пла на 
под руч ја по себ не на ме не хи дро е лек тра на Бро да ре во 1  

и 2 на ре ци Лим на жи вот ну сре ди ну 

1. При сту па се из ра ди Стра те шке про це не ути ца ја Про стор-
ног пла на под руч ја по себ не на ме не хи дро е лек тра на Бро да ре во 1 
и 2 на ре ци Лим на жи вот ну сре ди ну (у да љем тек сту: Стра те шка 
про це на).

2. Раз ло зи за из ра ду Стра те шке про це не де фи ни са ни су на 
осно ву те ри то ри јал ног об у хва та и мо гу ћих ути ца ја Про стор ног 
пла на под руч ја по себ не на ме не хи дро е лек тра на Бро да ре во 1 и 2 
на ре ци Лим (у да љем тек сту: Про стор ни план) на жи вот ну сре ди-
ну, на сле де ћи на чин: 

 – зна чај Про стор ног пла на на за шти ту жи вот не сре ди не и 
одр жи ви раз вој про из и ла зи из по тре бе да се за шти ти жи вот на сре-
ди на, при род не вред но сти и обез бе ди одр жи ви раз вој на под руч ју 
Про стор ног пла на; 

 – по тре бе да се у пла ни ра њу про стор ног раз во ја под руч ја 
Про стор ног пла на са гле да ју стра те шка пи та ња за шти те жи вот не 
сре ди не и обез бе ди њи хо во ре ша ва ње на од го ва ра ју ћи на чин;

 – чи ње ни це да Про стор ни план пред ста вља оквир за при пре-
му и ре а ли за ци ју оп штин ских про стор них пла но ва, раз вој них про-
је ка та, про гра ма и ин ве сти ци о них од лу ка.

3. Стра те шка про це на се ра ди за под руч је Про стор ног пла на 
ко је об у хва та ад ми ни стра тив ног под руч ја оп шти на При је по ље и 
Сје ни ца, и то: на те ри то ри ји оп шти не При је по ље сле де ће КО: Ба ре, 
Бро да ре во, Го стун, Гра ча ни ца, Гроб ни це, Див ци, До њи Стра ња ни, 
За ви но гра ђе, За ступ, Кру ше во, Ми ла ко ви ћи, Ми ље ви ћи, Пот крш; на 
те ри то ри ји оп шти не Сје ни ца сле де ће КО: За хум ско и Кра ји но ви це.

4. Из ра да Стра те шке про це не је за сно ва на на сту диј ско-ана-
ли тич кој до ку мен та ци ји из обла сти про стор ног пла ни ра ња, за-
шти те жи вот не сре ди не, за шти те при ро де и дру гој ре ле вант ној 
до ку мен та ци ји.

5. Стра те шком про це ном би ће раз ма тра на пи та ња за шти-
те ва зду ха, во да, зе мљи шта, ми кро кли ме, жи вог све та, при ро де 
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и при род них до ба ра, као и дру га пи та ња за ко ја се у то ку из ра де 
утвр ди да зах те ва ју од го ва ра ју ћу об ра ду.

Стра те шком про це ном не ће би ти раз ма тра на пи та ња ве за на 
за гло бал не кли мат ске про ме не, јер на под руч ју Про стор ног пла-
на не ма за га ђи ва ча ко ји еми ту ју за га ђу ју ће ма те ри је ко је иза зи ва ју 
про ме не кли ме.

6. Из ве штај о стра те шкој про це ни, као до ку мент ко јим се 
при ка зу је по сту пак из ра де Стра те шке про це не, ре зул та ти до ко јих 
се до шло и на чин ин те гри са ња у по сту пак при пре ме Про стор ног 
пла на, са др жи:

 – По ла зне осно ве Стра те шке про це не: об у хват, пред мет и ци-
ље ви Про стор ног пла на, зах те ви за шти те жи вот не сре ди не из ре-
ле вант них план ских и дру гих до ку ме на та

 – Оп ште и по себ не ци ље ве Стра те шке про це не и ин ди ка то ре
 – Про це ну мо гу ћих ути ца ја на жи вот ну сре ди ну: при каз ста-

ња жи вот не сре ди не на под руч ју Про стор ног пла на; ва ри јан те раз-
во ја план ског под руч ја, укљу чу ју ћи сце на рио нул тог раз во ја и ва-
ри јан те раз во ја и за шти те план ског под руч ја по вољ не са аспек та 
за шти те жи вот не сре ди не; про це ну ути ца ја ва ри јант них ре ше ња 
на жи вот ну сре ди ну, опис ме ра за спре ча ва ње и огра ни ча ва ње не-
га тив них и уве ћа ње по зи тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, по ре-
ђе ње ва ри јант них ре ше ња и при каз раз ло га за из бор нај по вољ ни-
јег; про це ну ути ца ја план ских ре ше ња на жи вот ну сре ди ну, опис 
ме ра за спре ча ва ње и огра ни ча ва ње не га тив них и уве ћа ње по зи-
тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну; на чин на ко ји су при про це ни 
узе ти у об зир еле мен ти жи вот не сре ди не и ка рак те ри сти ке ути ца ја

 – Смер ни це за из ра ду стра те шких про це на на ни жим хи је-
рар хиј ским ни во и ма

 – Про грам пра ће ња ста ња жи вот не сре ди не у то ку спро во ђе-
ња Про стор ног пла на

 – При каз ко ри шће не ме то до ло ги је
 – При каз на чи на од лу чи ва ња, опис раз ло га од лу чу ју ћих за 

из бор Про стор ног пла на са аспек та раз ма тра них ва ри јант них ре-
ше ња и при каз на чи на на ко ји су пи та ња жи вот не сре ди не укљу че-
на у Про стор ни план

 – Уче шће за ин те ре со ва них стра на у по ступ ку из ра де и раз-
ма тра ња Из ве шта ја о стра те шкој про це ни

 – Из вод из Стра те шке про це не (за кљу чак  – не тех нич ки ре зи ме).
7. Но си лац из ра де Стра те шке про це не је Ре пу блич ка аген ци-

ја за про стор но пла ни ра ње.
8. Ми ни стар ства, по себ не ор га ни за ци је, јав на пред у зе ћа и 

уста но ве над ле жне за по сло ве за шти те при ро де; по љо при вре де, 
тр го ви не, шу мар ства и во до при вре де; са о бра ћа ја, те ле ко му ни ка-
ци ја; енер ге ти ке; еко но ми је и ре ги о нал ног раз во ја; ту ри зма; за-
шти те жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња; за-
шти те спо ме ни ка кул ту ре, као и дру ги за ин те ре со ва ни ор га ни и 
ор га ни за ци је, до ста ви ће у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна-
гу ове од лу ке све рас по ло жи ве по дат ке, усло ве и до ку мен та ци ју од 
зна ча ја за из ра ду Стра те шке про це не из де ло кру га свог ра да но си-
о цу из ра де Стра те шке про це не.  

9. Рок за из ра ду Стра те шке про це не је шест ме се ци од да на 
сту па ња на сна гу Од лу ке о из ра ди Про стор ног пла на.

Струч ни тим за из ра ду Стра те шке про це не би ће са ста вљен 
од струч ња ка од го ва ра ју ћег про фи ла.

Стра те шка про це на ће се вр ши ти у скла ду са европ ским и 
ме ђу на род ним прин ци пи ма те о ри је и до бре прак се у из ра ди стра-
те шке про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за исту вр сту план-
ских до ку ме на та.

10. Сред ства за из ра ду Стра те шке про це не обез бе ди ће Re ser-
vo ir Ca pi tal Cor po ra tion, РЕВ д.о.о.

11. Уче шће јав но сти у раз ма тра њу Из ве шта ја о стра те шкој 
про це ни обез бе ђу је се у окви ру јав ног уви да о На цр ту про стор ног 
пла на, у тра ја њу од 30 да на, у згра ди скуп шти не оп шти не При је-
по ље и Сје ни ца.

12. Од лу ка о из ра ди Стра те шке про це не је са став ни део Од-
лу ке о из ра ди Про стор ног пла на.

13. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва-
ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 350-202-3/2011-01 
У Бе о гра ду, 13. апри ла 2011. го ди не

Ре пу блич ка аген ци ја за про стор но пла ни ра ње
Ди рек тор,

проф. др Бо ри слав Стој ков, с.р.  

На осно ву чла на 9. ст. 1. и 5. За ко на о стра те шкој про це ни 
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 135/04 
и 88/10),

Ре пу блич ка аген ци ја за про стор но пла ни ра ње до но си

ОД  Л У  КУ

о из ра ди Стра те шке про це не ути ца ја Ре ги о нал ног 
про стор ног пла на за те ри то ри јал ну це ли ну оп шти на 

Ко сов ска Ми тро ви ца (се вер ни део), Зве чан, Ле по са вић 
и Зу бин По ток на жи вот ну сре ди ну 

1. При сту па се из ра ди Стра те шке про це не ути ца ја Ре ги о нал-
ног про стор ног пла на за те ри то ри јал ну це ли ну оп шти на: Ко сов ска 
Ми тро ви ца (се вер ни део), Зве чан, Ле по са вић и Зу бин По ток на 
жи вот ну сре ди ну (у да љем тек сту: Стра те шка про це на).

2. Раз ло зи за из ра ду Стра те шке про це не де фи ни са ни су на 
осно ву те ри то ри јал ног об у хва та и мо гу ћих ути ца ја Ре ги о нал ног 
про стор ног пла на за те ри то ри јал ну це ли ну оп шти на: Ко сов ска 
Ми тро ви ца (се вер ни део), Зве чан, Ле по са вић и Зу бин По ток (у да-
љем тек сту: Ре ги о нал ни про стор ни план) на жи вот ну сре ди ну, на 
сле де ћи на чин: 

 – зна чај Ре ги о нал ног про стор ног пла на на за шти ту жи вот не 
сре ди не и одр жи ви раз вој про из и ла зи из по тре бе да се за шти ти 
жи вот на сре ди на, по бољ ша ква ли тет жи во та и обез бе ди одр жи ви 
раз вој на под руч ју Ре ги о нал ног про стор ног пла на; 

 – по тре бе да се у пла ни ра њу про стор ног раз во ја под руч ја Ре ги-
о нал ног про стор ног пла на са гле да ју стра те шка пи та ња за шти те жи-
вот не сре ди не и обез бе ди њи хо во ре ша ва ње на од го ва ра ју ћи на чин;

 – чи ње ни це да Ре ги о нал ни про стор ни план пред ста вља ок-
вир за при пре му и ре а ли за ци ју про стор них пла но ва, раз вој них 
про је ка та, про гра ма и ин ве сти ци о них од лу ка.

3. Стра те шка про це на се ра ди за под руч је Ре ги о нал ног про-
стор ног пла на ко је об у хва та ад ми ни стра тив но под руч је оп шти на: 
Зве чан, Ле по са вић и Зу бин По ток и део оп шти не Ко сов ска Ми тро-
ви ца, од но сно це ле КО: Ви до ми рић, Су ви До и До ње Ви нар це, и 
део КО Ко сов ска Ми тро ви ца (део се вер но од ре ке Ибар).

4. Из ра да Стра те шке процене је за сно ва на на сту диј ско - ана-
ли тич кој до ку мен та ци ји из обла сти про стор ног пла ни ра ња, за-
шти те жи вот не сре ди не и дру гој ре ле вант ној до ку мен та ци ји.

5. Стра те шком про це ном би ће раз ма тра на пи та ња за шти те 
ва зду ха, во да, зе мљи шта, жи вог све та, при ро де и при род них до-
ба ра и пре ко гра нич них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, као и дру га 
пи та ња за ко ја се у то ку из ра де утвр ди да зах те ва ју од го ва ра ју ћу 
об ра ду.

6. Из ве штај о стра те шкој про це ни, као до ку мент ко јим се 
при ка зу је по сту пак из ра де Стра те шке про це не, ре зул та ти до ко јих 
се до шло и на чин ин те гри са ња у по сту пак при пре ме Ре ги о нал ног 
про стор ног пла на, са др жи:

 – По ла зне осно ве Стра те шке про це не: об у хват, пред мет и ци-
ље ви Ре ги о нал ног про стор ног пла на, од нос Ре ги о нал ног про стор-
ног пла на пре ма ре ле вант ним план ским и дру гим до ку мен ти ма;

 – Оп ште и по себ не ци ље ве Стра те шке про це не и ин ди ка то ре;
 – Про це ну мо гу ћих ути ца ја на жи вот ну сре ди ну: при каз ста-

ња жи вот не сре ди не на под руч ју Ре ги о нал ног про стор ног пла на; 
ва ри јан те раз во ја план ског под руч ја, укљу чу ју ћи сце на рио нул тог 
раз во ја и ва ри јан те раз во ја и за шти те план ског под руч ја по вољ не 
са аспек та за шти те жи вот не сре ди не; про це ну ути ца ја ва ри јант-
них ре ше ња на жи вот ну сре ди ну, опис ме ра за спре ча ва ње и огра-
ни ча ва ње не га тив них и уве ћа ње по зи тив них ути ца ја на жи вот ну 
сре ди ну, по ре ђе ње ва ри јант них ре ше ња и при каз раз ло га за из бор 
нај по вољ ни јег; про це ну ути ца ја план ских ре ше ња на жи вот ну 
сре ди ну, опис ме ра за спре ча ва ње и огра ни ча ва ње не га тив них и 
уве ћа ње по зи тив них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну; на чин на ко ји су 
при про це ни узе ти у об зир еле мен ти жи вот не сре ди не и ка рак те-
ри сти ке ути ца ја;

 – Смер ни це за из ра ду стра те шких про це на на ни жим хи је-
рар хиј ским ни во и ма;

 – Про грам пра ће ња ста ња жи вот не сре ди не у то ку спро во ђе-
ња Ре ги о нал ног про стор ног пла на;

 – При каз ко ри шће не ме то до ло ги је;
 – При каз на чи на од лу чи ва ња, опис раз ло га од лу чу ју ћих за 

из бор Ре ги о нал ног про стор ног пла на са аспек та раз ма тра них 



20. април 2011. Број 27 85
ва ри јант них ре ше ња и при каз на чи на на ко ји су пи та ња жи вот не 
сре ди не укљу че на у Ре ги о нал ни про стор ни план;

 – Уче шће за ин те ре со ва них стра на у по ступ ку из ра де и раз-
ма тра ња Из ве шта ја о стра те шкој про це ни;

 – Из вод из Стра те шке про це не (за кљу чак  – не тех нич ки ре-
зи ме).

7. Но си лац из ра де Стра те шке про це не је Ре пу блич ка аген ци-
ја за про стор но пла ни ра ње.

8. Ми ни стар ства, по себ не ор га ни за ци је, јав на пред у зе ћа и 
уста но ве над ле жне за по сло ве по љо при вре де, шу мар ства и во до-
при вре де, са о бра ћа ја, те ле ко му ни ка ци ја, енер ге ти ке, еко но ми је 
и ре ги о нал ног раз во ја, ту ри зма, за шти те жи вот не сре ди не и про-
стор ног пла ни ра ња, за шти те спо ме ни ка кул ту ре, за шти те при ро де, 
као и дру ги за ин те ре со ва ни ор га ни и ор га ни за ци је, до ста ви ће у 
ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу ове од лу ке све рас по ло-
жи ве по дат ке, усло ве и до ку мен та ци ју од зна ча ја за из ра ду Стра-
те шке про це не из де ло кру га свог ра да но си о цу из ра де Стра те шке 
про це не. 

9. Рок за из ра ду Стра те шке про це не је 12 ме се ци од да на сту-
па ња на сна гу Од лу ке о из ра ди Ре ги о нал ног про стор ног пла на.

Струч ни тим за из ра ду Стра те шке про це не би ће са ста вљен 
од струч ња ка од го ва ра ју ћег про фи ла.

Стра те шка про це на ће се вр ши ти у скла ду са европ ским и 
ме ђу на род ним прин ци пи ма те о ри је и до бре прак се у из ра ди стра-
те шке про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за исту вр сту план-
ских до ку ме на та.

10. Сред ства за из ра ду Стра те шке про це не обез бе ди ће Ми-
ни стар ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног пла ни ра ња 
пре ко Ко сов ско- Ми тро вач ког управ ног окру га.

11. Уче шће јав но сти у раз ма тра њу Из ве шта ја о стра те шкој 
про це ни обез бе ђу је се у окви ру јав ног уви да о На цр ту ре ги о нал-
ног про стор ног пла на, у тра ја њу од 30 да на, у згра да ма скуп шти на 
оп шти на: Ко сов ска Ми тро ви ца, Зве чан, Ле по са вић, Зу бин По ток.

12. Од лу ка о из ра ди Стра те шке про це не је са став ни део Од-
лу ке о из ра ди Ре ги о нал ног про стор ног пла на.

13. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва-
ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 350-181-01/2011-01
У Бе о гра ду, 11. апри ла 2011. го ди не

Ре пу блич ка аген ци ја за про стор но пла ни ра ње
Ди рек тор,

проф. др Бо ри слав Стој ков, с.р.

На осно ву чла на 58. стaв 2. За ко на о за шти ти од јо ни зу ју ћих 
зра че ња и о ну кле ар ној си гур но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
36/09) и тач ке 8. став 5. под тач ка 5) Од лу ке о осни ва њу Аген ци је 
за за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 76/09), 

Управ ни од бор Аген ци је за за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и 
ну кле ар ну си гур ност Ср би је до но си

П РА  В И Л  Н И К

о на чи ну во ђе ња еви ден ци је о ну кле ар ним  
ма те ри ја ли ма

I. OБЛАСТ ПРИ МЕ НЕ И ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су је се на чин во ђе ња еви ден ци је о 

ну кле ар ном ма те ри ја лу, на чин на ко ји ко ри сник ну кле ар ног ма те-
ри ја ла оба ве шта ва Аген ци ју за за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и 
ну кле ар ну си гур ност (у да љем тек сту: Аген ци ја) и на чин на ко ји 
Аген ци ја во ди ре ги стар ну кле ар ног ма те ри ја ла.

Оваj пра вил ник се при ме њу је на свe но си о це ли цен це ко ји 
осни ва ју или упра вља ју по стро је њем за про из вод њу, раз два ја ње, 
пре ра ду, скла ди ште ње или дру гу упо тре бу си ро ви на или по себ ног 
фи си о ног ма те ри ја ла. Не при ме њу је се на вла сни ке крај њих про-
из во да ко ји се ко ри сте у не ну кле ар не свр хе, а ко ји са др же ну кле-
ар ни ма те ри јал ко ји у прак си ни је мо гу ће об но ви ти.

Члан 2.
У свр ху овог пра вил ни ка при ме њи ва ће се сле де ће де фи ни-

ци је:
1. „ну кле ар ни ма те ри ја ли” су ру де, си ро ви не или по себ ни 

фи си о ни ма те ри ја ли де фи ни са ни у чла ну 3. За ко на о за шти ти од 
јо ни зу ју ћих зра че ња и o ну кле ар ној си гур но сти.

2. „от пад” је ну кле ар ни ма те ри јал, кон цен тро ван или у хе миј-
ском об ли ку ко ји се из прак тич них или еко ном ских раз ло га сма тра 
не у по тре бљи вим и ко ји се мо же укло ни ти;

3. „за др жан от пад” је от пад ко ји на ста је то ком об ра де или као 
по сле ди ца не зго де на ра ду, из ме рен или про це њен на осно ву ме ре-
ња, ко ји је пре ба чен на по себ ну ло ка ци ју у окви ру зо не ма те ри јал-
ног ба лан са из ко је се мо же пре у зе ти;

4. „об ра ђен от пад” је от пад, из ме рен или про це њен на осно ву 
ме ре ња, ко ји је тре ти ран (на при мер, у ста кло, це мент, бе тон или 
би ту мен) та ко да ни је по го дан за да љу ну кле ар ну упо тре бу;

5. „ма те ри јал ис пу штен у жи вот ну сре ди ну” је ма те ри јал са-
др жан у от па ду из ме рен или про це њен на осно ву ме ре ња ко ји је 
не по врат но ис пу штен у жи вот ну сре ди ну као по сле ди ца пла ни ра-
ног ис пу шта ња;

6. „ка те го ри је” (ну кле ар ног ма те ри ја ла) су при род ни ура ни-
јум, оси ро ма ше ни ура ни јум, ура ни јум обо га ћен ура ни ју мом-235 
или ура ни ју мом-233, то ри јум, плу то ни јум и би ло ко ја дру га суп-
стан ца ко ју Аген ци ја од ре ди;

7. „став ка” је је ди ни ца ко ју је мо гу ће иден ти фи ко ва ти, као 
што је го рив ни склоп или го рив на игла;

8. „шар жа” је ко ли чи на ну кле ар ног ма те ри ја ла ко ја се упо-
тре бља ва као об ра чун ска је ди ни ца на кључ ним тач ка ма ме ре ња 
чи ји су са став и ко ли чи на од ре ђе ни јед ним ни зом ка рак те ри сти ка 
или ме ра. Ну кле ар ни ма те ри јал мо же би ти у об ли ку шар же или са-
др жан у од ре ђе ном бро ју став ки;

9. „по да ци о шар жи” су укуп на те жи на сва ке од ка те го ри ја 
ну кле ар ног ма те ри ја ла, а у слу ча ју плу то ни ју ма и ура ни ју ма, по 
по тре би, изо топ ски са став. За по тре бе из ве шта ја до да је се те жи на 
по је ди нач не став ке у шар жи пре за о кру жи ва ња на нај бли жу је ди-
ни цу;

10. „eфек тивни ки ло грам” је по себ на је ди ни ца ко ја се упо-
тре бља ва за кон тро лу и над зор ну кле ар ног ма те ри ја ла и до би ја се:

1) за плу то ни јум, ње го ва те жи на у ки ло гра ми ма;
2) за ура ни јум обо га ћен са 0,01 (1 %) и ви ше, ње го ва те жи на 

у ки ло гра ми ма по мно же на са ква дра том обо га ћи ва ња;
3) за ура ни јум обо га ћен са ма ње од 0,01 (1 %), а ви ше од 

0,005 (0,5 %), ње го ва те жи на у ки ло гра ми ма по мно же на са 0,0001;
4) за оси ро ма ше ни ура ни јум обо га ћен са 0,005 (0,5 %) или 

ма ње као и за то ри јум, ње го ва те жи на у ки ло гра ми ма по мно же на 
са 0,00005;

11. „зо на ма те ри јал ног ба лан са” је та ква зо на за ко ју се, ка ко 
би се ус по ста вио ма те ри јал ни ба ланс:

1) мо же од ре ди ти ко ли чи на ну кле ар ног ма те ри ја ла ко ји ула зи 
или из ла зи из зо не ма те ри јал ног би лан са;

2) мо же од ре ди ти, по по тре би, фи зич ки ин вен тар ну кле ар ног 
ма те ри ја ла у сва кој зо ни ма те ри јал ног ба лан са у скла ду са од ре ђе-
ним по ступ ци ма;

12. „кључ на тач ка ме ре ња” је ме сто на ком се ну кле ар ни ма-
те ри јал појављујe у та квом об ли ку да га је мо гу ће из ме ри ти ра ди 
од ре ђи ва ња то ка ма те ри ја ла или ин вен та ра, укљу чу ју ћи, из ме-
ђу оста лог, ме ста где ну кле ар ни ма те ри јал ула зи, на пу шта или се 
скла ди шти у зо ни ма те ри јал ног ба лан са;

13. „књи го вод стве ни ин вен тар” зо не ма те ри јал ног ба лан са је 
ал ге бар ски збир по след њег фи зич ког ин вен та ра зо не ма те ри јал ног 
ба лан са као и свих про ме на ин вен та ра ко је су на ста ле од по пи са 
тог фи зич ког ин вен та ра; 

14. „фи зич ки ин вен тар” је збир свих из ме ре них или из ве-
де них про це на ко ли чи на ну кле ар ног ма те ри ја ла у шар жи ко је се 
у да том тре нут ку на ла зе у зо ни ма те ри јал ног би лан са, до би јен у 
скла ду са од ре ђе ним по ступ ци ма;

15. „не е ви ден ти ран ма те ри јал” је раз ли ка из ме ђу фи зич ког 
ин вен та ра и књи го вод стве ног ин вен та ра;

16. „раз ли ка по ши ља лац/при ма лац” је раз ли ка из ме ђу ко ли-
чи не ну кле ар ног ма те ри ја ла у шар жи из ме ре не у зо ни ма те ри јал-
ног ба лан са при ма о ца и на зна че не ко ли чи не из ме ре не у зо ни ма те-
ри јал ног ба лан са по ши ља о ца;

17. „из вор ни по да ци” су по да ци, за пи са ни то ком ме ре ња или 
ка ли бра ци је или упо тре бље ни за из во ђе ње ем пи риј ских од но са на 
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осно ву ко јих се иден ти фи ку је ну кле ар ни ма те ри јал и до би ја ју по-
да ци о шар жи, укљу чу ју ћи: те жи ну је ди ње ња; фак тор кон вер зи је 
за утвр ђи ва ње те жи не еле ме на та; спе ци фич ну те жи ну; кон цен тра-
ци ју еле ме на та; од нос изо то па; од нос из ме ђу за пре ми не и ма но ме-
тар ских очи та ва ња; и од нос из ме ђу про из ве де ног плу то ни ју ма и 
про из ве де не енер ги је;

18. „ме сто” је под руч је ко је од ре ди Аген ци ја, а ко је се са сто ји 
од јед ног или ви ше по стро је ња укљу чу ју ћи и за тво ре на по стро је-
ња као што је де фи ни са но од го ва ра ју ћим основ ним ка рак те ри сти-
ка ма, при че му:

1) по стро је ња за об ра ду или скла ди ште ње от па да са ма по се-
би не пред ста вља ју ме сто;

2) у слу ча ју за тво ре ног по стро је ња у ко ме се обич но ко ри-
сте ко ли чи не си ро ви не или по себ ног фи си о ног ма те ри ја ла ма ње 
од јед ног ефек тив ног ки ло гра ма, упо тре ба из ра за је огра ни че на на 
ме ста са вру ћим ће ли ја ма или ме ста на ко ји ма се вр ше ак тив но сти 
ко је се од но се на кон вер зи ју, обо га ћи ва ње, про из вод њу или пре ра-
ду го ри ва;

3) „ме сто” та ко ђе об у хва та све објек те у бли зи ни по стро је-
ња ко ји пру жа ју или ко ри сте основ не услу ге, укљу чу ју ћи вру ће 
ће ли је за об ра ду озра че них ма те ри ја ла ко ји не са др же ну кле ар не 
ма те ри ја ле; по стро је ња за тре ти ра ње, скла ди ште ње или укла ња ње 
от па да;

19. „пред став ник ме ста” је сва ко фи зич ко или прав но ли це, 
или ен ти тет, ко га име ну је др жа ва као од го вор но ли це за де кла ра-
ци је из чла на 3. став 2;

20. „по стро је ње” је ре ак тор, кри тич но по стро је ње, по стро је-
ње за кон вер зи ју, по стро је ње за про из вод њу, по стро је ње за об ра-
ду, по стро је ње за раз два ја ње изо то па, из дво је ни обје кат за скла-
ди ште ње, тре ти ра ње от па да или скла ди ште ње от па да; или сва ка 
дру га ло ка ци ја на ко јој се обич но ко ри сти си ро ви на или по се бан 
фи си о ни ма те ри јал;

21. „де ко ми си о ни ра но по стро је ње” је по стро је ње за ко је је 
утвр ђе но да су пре о ста ле струк ту ре и опре ма, кључ ни за ње го ву 
упо тре бу, укло ње ни или учи ње ни не у по тре бљи вим та ко да се по-
стро је ње не ко ри сти за скла ди ште ње и ни је га мо гу ће ко ри сти ти за 
ру ко ва ње, об ра ду или упо тре бу си ро ви не или по себ ног фи си о ног 
ма те ри ја ла; 

22. „за тво ре но по стро је ње” је по стро је ње за ко је је утвр ђе но 
да су сви ра до ви пре ста ли и да је ну кле ар ни ма те ри јал укло њен, 
али по стро је ње ни је де ко ми си о ни ра но.

II. OСНОВНЕ ТЕХ НИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ И ПО СЕБ НЕ 
ОД РЕД БЕ У ВЕ ЗИ СА НАД ЗО РОМ И КОН ТРО ЛОМ  

НАД НУ КЛЕ АР НИМ МА ТЕ РИ ЈА ЛОМ

Члан 3.
 Но си лац ли цен це ко ји осни ва или упра вља по стро је њем за 

про из вод њу, раз два ја ње, пре ра ду, скла ди ште ње или дру гу упо тре-
бу си ро ви не или по себ ног фи си о ног ма те ри ја ла Аген ци ји при ја-
вљу је основ не тех нич ке ка рак те ри сти ке по стро је ња на од го ва ра ју-
ћем упит ни ку из Анек са I. 

За по тре бе пр вог ста ва „упо тре ба” ну кле ар ног ма те ри ја ла in
teraliaоб у хва та: про из вод њу енер ги је у ре ак то ри ма, ис тра жи ва ње 
у кри тич ним по стро је њи ма или по стро је њи ма нул те сна ге, кон-
вер зи ју, из ра ду, об ра ду, скла ди ште ње, раз два ја ње изо то па и кон-
цен тра ци ју ру де као и тре ти ра ње и скла ди ште ње от па да.

На про из вод њу ру де при ме њу ју се од ред бе из чла но ва 24. и 25.
За сва ко ме сто на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, Аген ци ја 

име ну је пред став ни ка ме ста ко ји на од го ва ра ју ћем упит ни ку из 
Анек са II Аген ци ји до ста вља де кла ра ци ју ко ја са др жи оп шти опис 
ме ста. 

Де кла ра ци ја се под но си у ро ку од 120 да на од да на сту па-
ња на сна гу овог пра вил ни ка, а ажу ри ра на де кла ра ци ја се под но си 
јед ном го ди шње, до 1. апри ла.

Пред став ник ме ста је од го во ран за бла го вре ме но при ку пља-
ње ре ле вант них по да та ка и до ста вља ње оп штег опи са ме ста Аген-
ци ји, а но си лац ли цен це ко ји осни ва или упра вља по стро је њем је 
од го во ран за ис прав ност и пот пу ност де кла ра ци ја, као и за згра де 
на ме сту ко је не укљу чу ју ну кле ар ни ма те ри јал. Кад је то мо гу ће, 
де кла ра ци ја пред ви ђе на у ста ву 1. до ста вља се у елек трон ском об-
ли ку уко ли ко их но си лац ли цен це чу ва у том об ли ку. Уко ли ко се 
де кла ра ци ја до ста ви Аген ци ји и у елек трон ском и у пи са ном об-
ли ку, пре и мућ ство има пи са ни об лик.

Члан 4.
О де кла ра ци ји о основ ним тех нич ким ка рак те ри сти ка ма за 

но ва по стро је ња, у скла ду са чла ном 3. став 1. Аген ци ја се оба ве-
шта ва нај ка сни је 200 да на пре при је ма пр ве по шиљ ке ну кле ар ног 
ма те ри ја ла.

За но ва по стро је ња код ко јих је ин вен тар или го ди шњи про-
ток ну кле ар ног ма те ри ја ла ве ћи од јед ног ефек тив ног ки ло гра ма, 
сви ре ле вант ни по да ци ко ји се од но се на вла сни ка, опе ра то ра, на-
ме ну, ме сто, тип, ка па ци тет и пред ви ђен дан пу шта ња у рад се до-
ста вља ју Аген ци ји нај ка сни је 200 да на пре по чет ка из град ње.

О про ме на ма основ них тех нич ких ка рак те ри сти ка за ко је 
ни је по треб но прет ход но оба ве ште ње, а у скла ду са по себ ним од-
ред ба ма кон тро ле и над зо ра ну кле ар ног ма те ри ја ла утвр ђе ним у 
чла ну 6. Аген ци ји се до ста вља оба ве ште ње у ро ку од 30 да на од 
из вр ше ња про ме не. 

О основ ним ка рак те ри сти ка ма по сто је ћих по стро је ња за 
тре ти ра ње и скла ди ште ње от па да, на од го ва ра ју ћем упит ни ку из 
Анек са I, Аген ци ја се оба ве шта ва у ро ку од 120 да на од да на сту-
па ња на сна гу овог пра вил ни ка.

За оста ла по сто је ћа по стро је ња све до дат не ин фор ма ци је у 
скла ду са зах те ви ма из упит ни ка Анек са I до ста вља ју се у ро ку од 
120 да на од да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка.

Члан 5.
Ка ко би омо гу ћи ли Аген ци ји да пла ни ра ак тив но сти кон тро-

ле и над зо ра над ну кле ар ним ма те ри ја лом, но си о ци ли цен це из 
чла на 3. став 1. оба ве зни су да Аген ци ји до ста вља ју сле де ће по-
дат ке:

1. јед ном го ди шње, оквир ни про грам ак тив но сти на осно ву 
Анек са XI по себ но на во де ћи пред ви ђе не да ту ме за вр ше ње фи зич-
ког ин вен та ра;

2. нај ма ње 40 да на пре вр ше ња фи зич ког ин вен та ра, про грам 
те ак тив но сти. 

А ген ци ја се, без од ла га ња, оба ве шта ва о про ме на ма ко је се 
од но се на оквир ни про грам ак тив но сти, по себ но на вр ше ње фи-
зич ког ин вен та ра.

Члан 6.
По сту па ју ћи на осно ву тех нич ких ка рак те ри сти ка до ста вље-

них у скла ду са чла ном 3. став 1. и чла ном 4. Аген ци ја до но си 
по себ не од ред бе кон тро ле и над зо ра над ну кле ар ним ма те ри ја лом 
у ве зи са пи та њи ма утвр ђе ним у ста ву 2. овог чла на. У те сној са-
рад њи са за ин те ре со ва ним но си о цем ли цен це Аген ци ја из ра ђу је 
по себ не од ред бе кон тро ле и за шти те над ну кле ар ним ма те ри ја лом 
ко је пу тем од лу ка упу ћу је за ин те ре со ва ном ли цу има ју ћи у ви ду 
опе ра тив на и тех нич ка огра ни че ња.

Док се не до не се од лу ка Аген ци је о по себ ним од ред ба ма 
кон тро ле и за шти те над ну кле ар ним ма те ри ја лом, но си о ци ли цен-
це при ме њу је оп ште од ред бе овог пра вил ни ка.

По себ не од ред бе кон тро ле и над зо ра над ну кле ар ним ма те-
ри ја лом са др же сле де ће:

1. зо не ма те ри јал ног ба лан са и из бор кључ них та ча ка ме ре ња 
за од ре ђи ва ње то ка и за ли ха ну кле ар ног ма те ри ја ла;

2. про ме не основ них тех нич ких ка рак те ри сти ка за ко је се 
зах те ва прет ход но оба ве ште ње;

3. по ступ ке за во ђе ње еви ден ци је ну кле ар ног ма те ри ја ла за 
сва ку зо ну ма те ри јал ног ба лан са и за из ра ду из ве шта ја;

4. уче ста лост и по ступ ке за из ра ду фи зич ких ин вен та ра у 
књи го вод стве не свр хе као део ме ра кон тро ле и над зо ра над ну кле-
ар ним ма те ри ја лом;

5. ме ре за кон тејн мент и над зор у скла ду са спо ра зу ми ма до-
го во ре ним са ли цем или пред у зе ћем о ко јем је реч;

6. спо ра зу ме са но си о цем ли цен це о ко јем је реч за узи ма ње 
узо ра ка у свр ху кон тро ле и над зо ра.

По себ не од ред бе кон тро ле и над зо ра над ну кле ар ним ма те-
ри ја лом та ко ђе мо гу да од ре де са др жи ну на кнад них са оп ште ња 
пред ви ђе них чла ном 5. као и усло ве под ко ји ма се зах те ва прет-
ход но оба ве ште ње за от пре ма ње и при јем ну кле ар ног ма те ри ја ла.

III. КЊИ ГО ВОД СТВО НУ КЛЕ АР НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА

Члан 7.
Но си о ци ли цен це на којe се од но си члан 3. став 1. овог 

Пра вил ни ка, во де си стем књи го вод ства и кон тро ле ну кле ар ног 



20. април 2011. Број 27 87
ма те ри ја ла. Овај си стем об у хва та еви ден ци ју књи го вод ства и опе-
ра тив ну еви ден ци ју, по себ но по дат ке о ко ли чи на ма, ка те го ри ји, 
об ли ку и са ста ву ових ма те ри ја ла као што пред ви ђа члан 18., њи-
хо ву тре нут ну ло ка ци ју као и по себ ну оба ве зу кон тро ле и над зо ра 
над ну кле ар ним ма те ри ја лом ко ју пред ви ђа члан 17. за јед но са по-
је ди но сти ма о при ма о цу или по ши ља о цу при ли ком пре ме шта ња 
ну кле ар ног ма те ри ја ла.

Си стем ме ре ња на ком се за сни ва ју еви ден ци је у скла ду је 
са нај но ви јим ме ђу на род ним стан дар ди ма или по ква ли те ту од го-
ва ра тим стан дар ди ма. На осно ву тих еви ден ци ја, ко је се чу ва ју 
нај ма ње пет го ди на, мо ра би ти мо гу ће са чи ни ти и обра зло жи ти 
де кла ра ци је под не те Аген ци ји. Књи го вод стве на и опе ра тив на еви-
ден ци ја су до ступ не ну кле ар ним ин спек то ри ма и Аген ци ји у елек-
трон ском об ли ку, уко ли ко се у том об ли ку чу ва ју у по стро је њу. У 
по себ ним од ред ба ма кон тро ле и над зо ра над ну кле ар ним ма те ри-
ја лом, у скла ду са чла ном 6. за сва ко по стро је ње се мо гу пре ци зи-
ра ти до дат не по је ди но сти.

Члан 8.
Опе ра тив на еви ден ци ја за сва ку зо ну ма те ри јал ног ба лан са 

по по тре би са др жи:
1. опе ра тив не по дат ке упо тре бље не за од ре ђи ва ње про ме на 

ко ли чи не и са ста ва ну кле ар ног ма те ри ја ла;
2. спи сак став ки ин вен та ра, ажу ри ран у што ве ћој ме ри и њи-

хо ву ло ка ци ју;
3. по дат ке, укљу чу ју ћи и оне до би је не про це ном слу чај них и 

си сте мат ских гре ша ка, до би је не ка ли бра ци јом су до ва и ин стру ме-
на та као и оне до би је не узи ма њем узо ра ка и ана ли зом;

4. по дат ке до би је не при ме ном ме ра кон тро ле ква ли те та на 
књи го вод стве ни си стем ну кле ар ног ма те ри ја ла, укљу чу ју ћи и оне 
до би је не про це ном слу чај них и си сте мат ских гре ша ка;

5. опис ре до сле да рад њи ко је се вр ше ра ди при пре ме и спро-
во ђе ња фи зич ког ин вен та ра и у ци љу обез бе ђи ва ња тач но сти и 
пот пу но сти ин вен та ра;

6. опис пред у зе тих рад њи ка ко би се утвр дио узрок и ред ве-
ли чи не сва ког слу чај ног или не мер љи вог гу бит ка до ког мо же да 
до ђе;

7. изо топ ски са став плу то ни ју ма, укљу чу ју ћи изо то пе на ста-
ле ње го вим рас па дом и ре фе рент не да ту ме, уко ли ко су еви ден ти-
ра ни у по стро је њу у опе ра тив не свр хе.

Ка да су по да ци из тач ке 7. до ступ ни, Аген ци ји се до ста вља ју 
на њен зах тев.

Члан 9.
Књи го вод стве на еви ден ци ја за сва ку зо ну ма те ри јал ног ба-

лан са при ка зу је сле де ће:
1. све про ме не ин вен та ра, та ко да је у сва ком тре нут ку мо гу-

ће утвр ди ти књи го вод стве ни ин вен тар;
2. све ре зул та те ме ре ња и бро ја ња упо тре бље не ра ди утвр ђи-

ва ња фи зич ког ин вен та ра;
3. све ис прав ке про ме на ин вен та ра, књи го вод стве ног и фи-

зич ког ин вен та ра.
Књи го вод стве не еви ден ци је ко је се од но се на све про ме не 

ин вен та ра и фи зич ког ин вен та ра при ка зу је по дат ке за иден ти фи-
ка ци ју ма те ри ја ла, по дат ке о шар жи као и из вор не по дат ке за сва-
ку шар жу. У скла ду са ка те го ри ја ма на ве де ним у чла ну 18. став 4. 
тач ка 2) за ура ни јум, то ри јум и плу то ни јум се во ди по себ на еви-
ден ци ја. До дат но, за сва ку про ме ну ин вен та ра на во ди се да тум 
про ме не и по по тре би, по да ци о зо ни ма те ри јал ног ба лан са по ши-
ља о ца или по да ци о по ши ља о цу, те о зо ни ма те ри јал ног ба лан са 
при ма о ца или по да ци о при ма о цу.

Члан 10.
Но си о ци ли цен це на ко је се од но си члан 3. став 1. овог Пра-

вил ни ка, Аген ци ји до ста вља ју књи го вод стве не из ве шта је.
Књи го вод стве ни из ве штај са др жи рас по ло жи ве по дат ке на 

дан из ве шта ва ња и по по тре би се мо ра ју на кнад но ис пра ви ти. 
Књи го вод стве ни из ве шта ји се до ста вља ју Аген ци ји у елек трон-
ском об ли ку, осим у слу ча ју ка да је Аген ци ја у пи са ној фор ми одо-
бри ла од сту па ње. 

На осно ван зах тев Аген ци је, у ро ку од три не де ље, до ста вља-
ју се све до дат не по је ди но сти и об ја шње ња у ве зи са овим из ве-
шта ји ма.

Члан 11.
Но си о ци ли цен це из чла на 3. став 1. овог Пра вил ни ка, у оба-

ве зи су да у ро ку од 30 да на од да на сту па ња на сна гу овог пра вил-
ни ка, на обра сцу утвр ђе ном Анек сом V, Аген ци ји до ста вља ју по-
чет ни књи го вод стве ни ин вен тар свих ну кле ар них ма те ри ја ла ко је 
по се ду ју. Овај члан се не при ме њу је на по стро је ња за тре ти ра ње 
или скла ди ште ње от па да. 

Члан 12.
За сва ку зо ну ма те ри јал ног ба лан са, но си о ци ли цен це из чла-

на 3. став 1. овог Пра вил ни ка, на обра сцу утвр ђе ном Анек сом III, 
Аген ци ји до ста вља ју из ве шта је о про ме на ма ин вен та ра за све ну-
кле ар не ма те ри ја ле.

Уко ли ко за по стро је ња ни је дру га чи је пре ци зи ра но по себ ним 
од ред ба ма кон тро ле и над зо ра над ну кле ар ним ма те ри ја лом сход-
но чла ну 6. из ве шта ји се ша љу јед ном ме сеч но, нај ка сни је 15 да на 
од ис те ка ме се ца са на ве де ним свим про ме на ма ин вен та ра до ко-
јих је до шло или су по зна те то ком тог ме се ца.

За ме сец за ко ји се вр ши фи зич ки ин вен тар, и уко ли ко дан 
ка да се вр ши фи зич ки ин вен тар ни је по след њи дан у ме се цу, до-
ста вља ју се два за себ на из ве шта ја о про ме на ма ин вен та ра, и то:

1. пр ви из ве штај о про ме на ма ин вен та ра ко ји са др жи све 
про ме не ин вен та ра за кључ но са да ту мом из ра де фи зич ког ин вен-
та ра ша ље се нај ка сни је за јед но са дру гим из ве шта јем о про ме-
на ма ин вен та ра или за јед но са спи ском фи зич ког ин вен та ра и из-
ве шта јем ма те ри јал ног ба лан са уко ли ко су по след њи по сла ти пре 
дру гог из ве шта ја о про ме на ма ин вен та ра;

2. дру ги из ве штај о про ме на ма ин вен та ра ко ји са др жи све 
про ме не ин вен та ра од пр вог да на из ра де фи зич ког ин вен та ра до 
по след њег да на у ме се цу ша ље се у ро ку од 15 да на од ис те ка ме-
се ца.

За ме се це у ко ји ма ни је би ло про ме на ин вен та ра, но си о ци 
ли цен це ша љу из ве штај о про ме на ма ин вен та ра са пре не тим за-
кључ ним књи го вод стве ним ста њем ин вен та ра из прет ход ног ме-
се ца.

Да би се при ка за ле као јед на про ме на ин вен та ра, ма ње про-
ме не ин вен та ра, по пут пре но са узо ра ка ра ди ана ли зи ра ња, мо гу 
се гру пи са ти, у скла ду са по себ ним од ред ба ма кон тро ле и над зо ра 
над ну кле ар ним ма те ри ја лом из чла на 6. овог Пра вил ни ка за по-
стро је ње о ко јем је реч.

Из ве шта ји о про ме ни ин вен та ра мо гу би ти пра ће ни на по ме-
на ма ко ји ма се об ја шња ва ју про ме не ин вен та ра.

Члан 13.
За сва ку зо ну ма те ри јал ног ба лан са, но си о ци ли цен це на ко је 

се од но си члан 3. став 1. овог Пра вил ни ка, у оба ве зи су да Аген-
ци ји до ста ве:

1. из ве штај о ма те ри јал ном ба лан су на обра сцу утвр ђе ном 
Анек сом IV на во де ћи:

1) по че так фи зич ког ин вен та ра;
2) про ме не ин вен та ра (нај пре по ве ћа ња, по том сма ње ња);
3) за вр шни књи го вод стве ни ин вен тар;
4) за вр шни фи зич ки ин вен тар;
5) не е ви ден ти ран ма те ри јал;
2. спи сак фи зич ког ин вен та ра на обра сцу пред ви ђе ном Анек-

сом V на во де ћи сва ку шар жу за себ но;
Из ве штај и спи сак се до ста вља ју Аген ци ји у ро ку од 30 да на 

од да ту ма из ра де фи зич ког ин вен та ра.
Уко ли ко за по стро је ња ни је дру га чи је пре ци зи ра но по себ ним 

од ред ба ма над зо ра и кон тро ле над ну кле ар ним ма те ри ја лом сход-
но чла ну 6. овог Пра вил ни ка, фи зич ки ин вен тар се вр ши сва ке ка-
лен дар ске го ди не при че му вре мен ски пе ри од из ме ђу два уза стоп-
на из ве шта ја не сме да бу де ве ћи од 14 ме се ци.

Члан 14.
Ка да на сту пе окол но сти из чла на 15. или 22., но си о ци ли цен-

ци на ко ја се од но си члан 3. став 1. овог Пра вил ни ка, у оба ве зи су 
да Аген ци ји до ста вља ју по се бан из ве штај.

Вр ста по да та ка ко је тре ба до ста ви ти у тим из ве шта ји ма, пре-
ци зи ра ју се по себ ним од ред ба ма кон тро ле и над зо ра над ну кле ар-
ним ма те ри ја лом из чла на 6.

По себ ни из ве шта ји као и до дат не по је ди но сти или об ја шње-
ња ко је мо же да зах те ва Аген ци ја у ве зи са овим из ве шта ји ма до-
ста вља ју се без од ла га ња.
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Члан 15.
По себ ни из ве штај се из ра ђу је у сле де ћим слу ча је ви ма:
1. уко ли ко се као по сле ди ца не пред ви ђе ног до га ђа ја или 

окол но сти ве ру је да је до шло или би мо гло до ћи до по ве ћа ња или 
гу бит ка ну кле ар ног ма те ри ја ла у ко ли чи ни ве ћој од пре ци зи ра не у 
те свр хе по себ ним од ред ба ма кон тро ле и над зо ра над ну кле ар ним 
ма те ри ја лом из чла на 6.

2. уко ли ко до ђе до нео че ки ва них про ме на кон тејн мен та у од-
но су на пре ци зи ра не по себ ним од ред ба ма кон тро ле и над зо ра над 
ну кле ар ним ма те ри ја лом из чла на 6., у ме ри ка да по сто ји мо гућ-
ност нео вла шће ног по вла че ње ну кле ар ног ма те ри ја ла.

Но си о ци ли цен це до ста вља ју из ве шта је чим са зна ју о гу бит-
ку, по ве ћа њу или дру гим из не над ним про ме на ма усло ва кон тејн-
мен та, или уко ли ко по сум ња ју да би до то га мо гло до ћи. У оба ве зи 
су да на во де и узро ке чим их уста но ве.

Члан 16.
По пи та њу ре ак то ра, про ра чу на ти по да ци о ну кле ар ним 

тран сфор ма ци ја ма се на во де у из ве шта ју о про ме на ма ин вен та-
ра нај ка сни је у тре нут ку ка да се озра че но го ри во пренесe из зо не 
ма те ри јал ног ба лан са ре ак то ра. По ред то га, по себ ним од ред ба ма 
кон тро ле и над зо ра над ну кле ар ним ма те ри ја лом из чла на 6. мо гу 
се пре ци зи ра ти оста ли по ступ ци за еви ден ти ра ње и из ве шта ва ње 
о ну кле ар ним тран сфор ма ци ја ма.

Члан 17.
За ну кле ар не ма те ри ја ле ко ји су пред мет по себ них оба ве за 

кон тро ле и над зо ра ко је је Ре пу бли ка Ср би ја при хва ти ла скла па-
њем спо ра зу ма са тре ћом др жа вом или ме ђу на род ном ор га ни за-
ци јом, осим уко ли ко тим спо ра зу мом ни је дру га чи је утвр ђе но, 
по треб но је уста но ви ти сва ку оба ве зу за себ но у сле де ћим оба ве-
ште њи ма: 

1. по чет ни књи го вод стве ни ин вен тар из чла на 11;
2. из ве шта ји о про ме на ма ин вен та ра, укљу чу ју ћи и за вр шне 

књи го вод стве не ин вен та ре из чла на 12;
3. из ве шта је о ма те ри јал ном ба лан су и спи ско ве фи зич ког 

ин вен та ра из чла на 13;
4. пред ви ђен увоз и из воз из чла на 20. и 21.
Уко ли ко не ким од ових спо ра зу ма ни је из ри чи то за бра ње но, 

ова ква за себ на иден ти фи ка ци ја не ис кљу чу је фи зич ко ме ша ње ма-
те ри ја ла.

Став 1. се не при ме њу је на спо ра зу ме за кљу че не из ме ђу Ре-
пу бли ке Ср би је и Ме ђу на род не аген ци је за атом ску енер ги ју.

Члан 18.
У свим оба ве ште њи ма на ве де ним у овом Пра вил ни ку ко ли-

чи не ма те ри ја ла из ра жа ва ју се у гра ми ма.
Од го ва ра ју ћа књи го вод стве на еви ден ци ја ма те ри ја ла се во ди 

у гра ми ма или ма њим је ди ни ца ма. Во ди се на ве ро до сто јан на чин 
ко ји по себ но од го ва ра ва же ћој прак си Ре пу бли ке Ср би је.

Ко ли чи не се мо гу за о кру жи ти у оба ве ште њи ма, на ма њи број 
уко ли ко је пр ва де ци ма ла од 0 до 4 или на ве ћи уко ли ко је пр ва де-
ци ма ла од 5 до 9.

Уко ли ко у по себ ним од ред ба ма кон тро ле и над зо ра над ну-
кле ар ним ма те ри ја лом из чла на 6. овог Пра вил ни ка ни је дру га чи је 
на зна че но, оба ве ште ња са др же сле де ће:

1. укуп ну те жи ну еле ме на та ура ни ју ма, то ри ју ма и плу то ни-
ју ма и за обо га ће ни ура ни јум, укуп ну те жи ну фи си о них изо то па;

2. одво је не из ве шта је ма те ри јал ног ба лан са као и за себ не ли-
ни је за унос про ме на у из ве шта ји ма ин вен та ра и спи ско ви ма фи-
зич ког ин вен та ра за сле де ће ка те го ри је ну кле ар ног ма те ри ја ла:

1) oсиромашени ура ни јум;
2) при род ни ура ни јум;
3) ура ни јум, обо га ћен са ма ње од 20 %;
4) ура ни јум, обо га ћен са 20 % и ви ше;
5) плу то ни јум;
6) то ри јум.

Члан 19.
Про из во ђа чи ма или ко ри сни ци ма ну кле ар ног ма те ри ја ла 

Аген ци ја мо же одо бри ти пи са но од сту па ње од пра ви ла ко ји ма се 
уре ђу је об лик и уче ста лост оба ве ште ња из чла но ва 10. и 18. овог 
Пра вил ни ка у ци љу узи ма ња у об зир свих по себ них окол но сти 

под ко ји ма се про из во де или упо тре бља ва ју ма те ри ја ли под врг ну-
ти кон тр о ли и над зо ру.

Од сту па ње се одо бра ва на осно ву зах те ва но си о ца ли цен ци о 
ко ји ма је реч на обра сцу утвр ђе ним Анек сом IX.

Од сту па ње се одо бра ва са мо за уку пан ма те ри јал ни ба ланс у 
ко јем се ну кле ар ни ма те ри јал не об ра ђу је или скла ди шти за јед но 
са ну кле ар ним ма те ри ја лом за ко ји ни је мо гу ће до би ти од сту па ње.

А ген ци ја мо же да одо бри од сту па ње за зо ну ма те ри јал ног ба-
лан са ко ја по се ду је:

1. ко ли чи не ну кле ар не ма те ри је сра змер не ко ли чи на ма из 
анек са I-Е, ко је се то ком ду гог вре мен ског пе ри о да чу ва ју у истом 
ста њу;

2. оси ро ма ше ни ура ни јум, при род ни ура ни јум или то ри јум 
ко ји се ко ри сти ис кљу чи во за не ну кле ар не де лат но сти;

3. по се бан фи си о ни ма те ри јал ка да се упо тре бља ва у ко ли чи-
ни од јед ног гра ма или ма њој као сен зор на ком по нен та у ин стру-
мен ти ма;

4. плу то ни јум са кон цен тра ци јом изо то па плу то ни ју ма-238 
ко ја пре ма ши 80 %.

Прав на ли ца ко ји ма је одо бре но од сту па ње, јед ном го ди шње, 
нај ка сни је до 31. ја ну а ра до ста вља ју Аген ци ји го ди шњи из ве штај 
на обра сцу из Анек са X. У из ве шта ју опи су ју ста ње на кра ју прет-
ход не ка лен дар ске го ди не.

У слу ча ју из во за ну кле ар ног ма те ри ја ла у тре ћу др жа ву, но-
си о ци ли цен це ко ји ма је одо бре но од сту па ње Аген ци ји до ста вља-
ју из ве штај у нај кра ћем ро ку, нај ка сни је 15 да на од ис те ка ме се ца 
то ком ког је из вр шен из воз, на обра сцу утвр ђе ном Анек сом X. У 
из ве шта ју се на во ди ко ли чи на из ве зе ног ну кле ар ног ма те ри ја ла и 
за ли ха ну кле ар ног ма те ри ја ла на ко ју се још увек од но си од сту-
па ње.

У слу ча ју уво за ну кле ар ног ма те ри ја ла из тре ће др жа ве, но-
си о ци ли цен це ко ји ма је одо бре но од сту па ње Аген ци ји под но се 
зах тев за до да ва ње тог ма те ри ја ла на спи сак ма те ри ја ла на ко ји се 
при ме њу је од сту па ње. Зах тев се до ста вља Аген ци ји чим уво зник 
са зна да тум пре но са, нај ка сни је 15 да на од ис те ка ме се ца у ком је 
из вр шен пре нос, на обра сцу утвр ђе ном Анек сом IX.

А ген ци ја мо же да утвр ди дру ге по себ не кла у зу ле о об ли ку и 
уче ста ло сти из ве шта ја по себ ним од ред ба ма кон тро ле и над зо ра 
над ну кле ар ним ма те ри ја лом из чла на 6. овог пра вил ни ка.

Уко ли ко се усло ви за од сту па ње ви ше не ис пу ња ва ју, Аген-
ци ја по вла чи од сту па ње по сту па ју ћи у скла ду са ин фор ма ци ја ма 
ко је до би је од но си о ца ли цен це ко јем је од сту па ње би ло одо бре но.

IV. TРАНСФЕРИ ИЗ МЕ ЂУ ДР ЖА ВА

Члан 20.
Но си о ци ли цен це на ко ја се од но си члан 3. став 1. овог Пра-

вил ни ка Аген ци ји до ста вља ју прет ход на оба ве ште ња уко ли ко се 
си ро ви не или по се бан фи си о ни ма те ри јал из во зи у тре ћу др жа ву.

Оба ве ште ња је по треб но до ста ви ти уна пред у сле де ћим си-
ту а ци ја ма:

1. ка да по шиљ ка пре ма ши је дан ефек тив ни ки ло грам;
2. ка да по стро је ње у ис тој др жа ви пре не се укуп ну ко ли чи ну 

ма те ри ја ла ко ја би мо гла да пре ма ши је дан ефек тив ни ки ло грам 
то ком уза стоп них два на ест ме се ци прем да ни јед на по је ди нач на 
по шиљ ка не пре ма ши је дан ефек тив ни ки ло грам.

Оба ве ште ње се ша ље на кон за кљу че ња спо ра зу ма о пре но су 
на обра сцу ко ји је утвр ђен Анек сом VI, а Аген ци ја га при ма нај ма-
ње осам рад них да на пре па ко ва ња ма те ри ја ла за пре нос.

Ка да је то по треб но из раз ло га фи зич ке за шти те, са Аген ци јом 
се до го ва ра ју по себ ни спо ра зу ми о об ли ку и сла њу оба ве ште ња.

Из воз и сла ње ну кле ар ног ма те ри ја ла са др жа ног у от па ду 
или ру да ма не под ле же од ред ба ма из ста ва 1. и 4.

Члан 21.
Но си о ци ли цен це на ко је се од но си члан 3. став 1. овог пра-

вил ни ка, Аген ци ји до ста вља ју прет ход на оба ве ште ња уко ли ко се 
си ро ви не или по се бан фи си о ни ма те ри јал уво зе из тре ће др жа ве;

Оба ве ште ња је по треб но до ста ви ти уна пред у слу ча је ви ма:
1. ка да по шиљ ка пре ма ши је дан ефек тив ни ки ло грам;
2. ка да по стро је ње уво зи или при ма из исте др жа ве укуп ну 

ко ли чи ну ма те ри ја ла ко ја би мо гла да пре ма ши је дан ефек тив ни 
ки ло грам то ком уза стоп них два на ест ме се ци прем да ни јед на по је-
ди нач на по шиљ ка не пре ма ши је дан ефек тив ни ки ло грам.
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Оба ве ште ње се ша ље пре оче ки ва ног да ту ма до спе ћа ма те ри-

ја ла, а нај ка сни је на дан при је ма, на обра сцу ко ји је утвр ђен Анек-
сом VII, а Аген ци ја га при ма нај ма ње пет рад них да на пре рас па-
ки ва ња ма те ри ја ла.

Ка да је то по треб но, из раз ло га фи зич ке за шти те, са Аген-
ци јом је мо гу ће до го во ри ти по себ не спо ра зу ме о об ли ку и сла њу 
оба ве ште ња.

Увоз и при јем ну кле ар ног ма те ри ја ла са др жа ног у ру да ма не 
под ле же од ред ба ма из ста ва 1. и 4. овог чла на.

Члан 22.
Но си о ци ли цен це ко ји оба ве шта ва ју о пре но су, у скла ду са 

чла но ви ма 20. и 21. до ста вља ју по се бан из ве штај пред ви ђен чла-
ном 14. ка да услед не пред ви ђе них окол но сти или не зго де рас по ла-
жу ин фор ма ци јом да је ну кле ар ни ма те ри јал из гу бљен или да по-
сто ји мо гућ ност да је из гу бљен, или ка да до ђе до ве ћег ка шње ња 
то ком тран сфе ра.

Члан 23.
Сва ка про ме на да ту ма па ко ва ња пре тран сфе ра, тран спор-

та или рас па ки ва ња ну кле ар ног ма те ри ја ла о ко јој је до ста вље но 
оба ве ште ње пред ви ђе но чла но ви ма 20. и 21. са оп шта ва се без од-
ла га ња, са на по ме ном о ре ви ди ра ном да ту му уко ли ко је по знат, 
осим у слу ча ју да про ме не под ле жу по себ ном из ве шта ју.

V. ПО СЕБ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 24.
Но си лац ли цен це ко ји ис ко па ва ру де на те ри то ри ји Ре пу бли-

ке Ср би је, оба ве зан је да Аген ци ји при ја вљу је основ не тех нич ке 
ка рак те ри сти ке по ступ ка ис ко па ва ња ру да, на упит ни ку из анек са 
I-И, у ро ку од 120 да на од да ту ма сту па ња на сна гу овог пра вил-
ни ка и са оп шта ва про грам ак тив но сти у скла ду са чла ном 5. овог 
Пра вил ни ка.

Од сту па њем од од ред би из чла но ва 7., 8. и 9. сва ки но си лац 
ли цен це ко ји ис ко па ва ру де о то ме во ди књи го вод стве ну еви ден-
ци ју ко ја на ро чи то са др жи ко ли чи не ис ко па не ру де са про сеч ним 
са др жа јем ура ни ју ма и то ри ју ма и за ли ха ма ис ко па не ру де у руд-
ни ку. Еви ден ци ја та ко ђе са др жи по је ди но сти о сла њу и за сва ки 
по је ди нач ни слу чај се на во ди да тум, при ма лац и ко ли чи на. Та кве 
еви ден ци је мо ра ју се чу ва ти нај ма ње пет го ди на.

Члан 25.
Од сту па њем од од ред би из чла но ва од 10. до 18., сва ки но-

си лац ли цен це ко ји ис ко па ва ру де, о то ме оба ве шта ва Аген ци ју на 
обра сцу утвр ђе ном Анек сом VI II, ко ји са др жи сле де ће по дат ке:

1. о ко ли чи ни ма те ри ја ла от пре мље ног из сва ког руд ни ка до 
31. ја ну а ра сва ке го ди не за прет ход ну ка лен дар ску го ди ну; 

2. из во зу ру де у тре ће др жа ве, нај ка сни је до да ту ма от пре ма ња.

Члан 26.
Но си лац ли цен це ко ји на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је тран-

спор ту је или при вре ме но скла ди шти ну кле ар ни ма те ри јал то ком 
тран спор та, пре у зи ма или пре да је по ме ну ти ма те ри јал са мо на 
осно ву по твр де са пот пи сом и да ту мом. У тој по твр ди се на во де 
име на стра на ко је пре да ју и при ма ју ма те ри јал као и ко ли чи не ко је 
се пре во зе, ка те го ри ја, об лик и са став ма те ри ја ла. 

Ка да је то по треб но, из раз ло га фи зич ке за шти те, опис ма те-
ри ја ла ко ји се пре но си мо же се за ме ни ти од го ва ра ју ћим до ку мен-
том за иден ти фи ка ци ју по шиљ ке. Та ква иден ти фи ка ци ја тре ба да 
омо гу ћи сле дљи вост еви ден ци је ко јом рас по ла жу но си о ци ли цен-
ци на ко је се од но си члан 3. став 1. овог пра вил ни ка. 

Уго вор не стра не су оба ве зне да ову еви ден ци ју чу ва ју нај ма-
ње пет го ди на.

Члан 27.
Сви по сред ни ци ко ји уче ству ју у за кљу че њу сва ког уго во-

ра за снаб де ва ње ну кле ар ним ма те ри ја лом, као што су овла шће-
ни за ступ ни ци, бро ке ри или ко ми си о ни по сред ни ци, еви ден ци ју о 
свим из вр ше ним тран сак ци ја ма ко је су из вр ши ли или су из вр ше-
не у њи хо во име чу ва ју нај ма ње пет го ди на од ис те ка уго во ра. Та 
еви ден ци ја са др жи име на уго вор них стра на са на ве де ним да ту мом 
уго во ра као и ко ли чи ну, ка те го ри ју, об лик, са став, по ре кло и од ре-
ди ште ма те ри ја ла. 

Члан 28.
А ген ци ја мо же до ста ви ти Ме ђу на род ној аген ци ји за атом ску 

енер ги ју ин фор ма ци је и по дат ке ко је је до би ла на осно ву овог пра-
вил ни ка.

Члан 29.
Од сту па њем од од ред би из чла на 11. но си лац ли цен це ко ји 

тре ти ра или скла ди шти ну кле ар ни ма те ри јал ко ји је прет ход но 
био де кла ри сан као за др жан или об ра ђен от пад, у ро ку од 120 да на 
од да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка, у оба ве зи је да Аген-
ци ји до ста ви спи сак по чет них за ли ха свих ну кле ар них ма те ри ја ла 
по ка те го ри ја ма.

Но си лац ли цен це ко ји тре ти ра или скла ди шти ну кле ар ни ма-
те ри јал ко ји је прет ход но био де кла ри сан као за др жан или об ра ђен 
от пад, оба ве зан је да о то ме во ди књи го вод стве ну еви ден ци ју.

Од сту па њем од чла но ва од 7. до 11., чла на 13. и чла на 17. став 
1. за ма те ри јал ко ји је прет ход но де кла ри сан као за др жан от пад и 
чла но ва од 7. до 13. и чла на 17. став 1. за ма те ри јал ко ји је прет ход-
но де кла ри сан као об ра ђен от пад, ова еви ден ци ја об у хва та:

1. опе ра тив не по дат ке упо тре бље не за од ре ђи ва ње про ме на 
ко ли чи не и са ста ва ну кле ар ног ма те ри ја ла;

2. спи сак за ли ха ко ји се ажу ри ра јед ном го ди шње на кон из ра-
де фи зич ког ин вен та ра;

3. опис ре до сле да рад њи ко је се вр ше ра ди при пре ме и спро-
во ђе ња фи зич ког ин вен та ра и у ци љу обез бе ђи ва ња тач но сти и 
пот пу но сти ин вен та ра;

4. опис пред у зе тих рад њи ка ко би се утвр дио узрок и ред ве-
ли чи не сва ког слу чај ног гу бит ка до ког мо же да до ђе;

5. све про ме не за ли ха та ко да се на зах тев утвр ди књи го вод-
стве ни ин вен тар.

Зах те ви за из ве шта ва њем за об ра ду за др жа ног от па да се пре-
ци зи ра ју по себ ним од ред ба ма кон тро ле и над зо ра над ну кле ар ним 
ма те ри ја ли ма из чла на 6. овог пра вил ни ка.

Члан 30.
Но си о ци ли цен це из чла на 3. став 1. овог пра вил ни ка, Аген-

ци ји до ста вља ју прет ход но оба ве ште ње о сва кој кам па њи об ра де 
ма те ри ја ла ко ји је прет ход но де кла ри сан као за др жан или об ра ђен 
от пад ис кљу чу ју ћи пре па ки ва ње или до дат но об ра ђи ва ње без раз-
два ја ња еле ме на та.

Прет ход но оба ве ште ње, на обра сцу утвр ђе ном анек сом XII 
об у хва та по дат ке о ко ли чи ни плу то ни ју ма, ви со ко обо га ће ног ура-
ни ју ма и ура ни ју ма-233 по шар жи, об ли ку (ста кло, ви со ко ак тив на 
теч ност, итд.), оче ки ва ном тра ја њу кам па ње и ло ка ци ји на ко јој се 
на ла зи ма те ри јал пре и по сле кам па ње. Ово оба ве ште ње се до ста-
вља Аген ци ји нај ма ње 200 да на пре по чет ка кам па ње.

Члан 31.
Но си о ци ли цен це из чла на 3. став 1. овог пра вил ни ка, у оба-

ве зи су да сва ке го ди не, нај ка сни је до 31. ја ну а ра до ста вља ју го ди-
шње из ве шта је ко ји са др же по дат ке о:

1. сла њу или из во зу об ра ђе ног от па да до по стро је ња уну тар 
или из ван те ри то ри је ре пу бли ке Ср би је, на обра сцу утвр ђе ном 
анек сом XI II;

2. при је му об ра ђе ног от па да из по стро је ња ко је не ма ши фру 
зо не ма те ри јал ног ба лан са на обра сцу утвр ђе ним анек сом XIV;

3. про ме ни ло ка ци је об ра ђе ног от па да ко ји са др жи плу то ни-
јум, ви со ко обо га ће ног ура ни ју ма и ура ни ју ма -233, на обра сцу 
утвр ђе ном анек сом XV.

VI. ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 32.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-1/2011-01
У Бе о гра ду, 9. фе бру а ра 2011. го ди не

Пред сед ник
Управ ног од бо ра,

проф. др. Иштван Би кит, с.р.
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АНЕКСI

УПИТ НИК ЗА ДЕ КЛА РА ЦИ ЈУ О ОСНОВ НИМ ТЕХ НИЧ КИМ 
КА РАК ТЕ РИ СТИ КА МА ПО СТРО ЈЕ ЊА

IA.РЕАКТОРИ

Да тум: …………

ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА ПО СТРО ЈЕ ЊА

1. На зив.
2. Ме сто, тач на адре са, број те ле фо на и фак са и адре са елек-

трон ске по ште.
3. Вла сник (прав но ли це или по је ди нац).
4. Опе ра тор (прав но ли це или по је ди нац).
5. Тре нут ни ста тус (нпр. у из град њи, у по го ну или за тво ре но).
6. На ме на и тип.
7. На чин ра да ко ји ути че на про из вод њу (усво јен си стем сме-

на, при бли жни да ту ми рад ног пе ри о да то ком го ди не, итд.).
8. Си ту а ци о ни план (ма па на ко јој је при ка за но по стро је ње, 

ме ђе, згра де, пу те ви, ре ке, пру ге итд.).
9. Из глед по стро је ња:
1) струк тур ни кон тејн мент, огра де и при ла зни пу те ви;
2) скла ди шни про стор за ма те ри јал ко ји се при ма;
3) област ре ак то ра;
4) под руч је за те сти ра ње и екс пе ри мен те, ла бо ра то ри је;
5) скла ди шни про стор за ма те ри јал ко ји се ша ље;
6) про стор за од ла га ње ну кле ар ног от па да.
10. До дат ни по да ци за ре ак тор:
1) но ми нал на то плот на сна га;
2) си ро ви на или по се бан фи си о ни ма те ри јал;
3) по чет но обо га ћи ва ње је згра;
4) мо де ра тор;
5) рас хлад но сред ство.
Примедба:
Од го вор „не при мен љи во” мо же се да ти на пи та ња на ко ја не 

мо же да се при ме ни. Аген ци ја ипак има пра во да зах те ва сва ку до-
дат ну ин фор ма ци ју ко ју сма тра нео п ход ном у ве зи са ре ле вант ним 
упит ни ком.

Про пи сно по пу ње на и пот пи са на де кла ра ци ја се до ста вља 
Аген ци ји за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар ну си гур-
ност Ср би је.

ОП ШТА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА У ПО СТРО ЈЕ ЊУ УКЉУ ЧУ ЈУ ЋИ 
ПО ДАТ КЕ КО ЈИ СЕ ОД НО СЕ НА УПО ТРЕ БУ  

И КЊИ ГО ВОД СТВО МА ТЕ РИ ЈА ЛА, КОН ТЕЈН МЕНТ  
И НАД ЗОР

Опис ну кле ар ног ма те ри ја ла (*)

11. Опис упо тре бе ну кле ар ног ма те ри ја ла (члан 3. став 1.)
12. На црт го рив них скло по ва, го рив них шип ки/игли, та бле та 

итд., до вољ но де таљ но ка ко би се ви де ла оп шта струк ту ра са све у-
куп ним ди мен зи ја ма. По треб но је опи са ти од ред бе за за ме ну игли, 
по по тре би, те на ве сти уко ли ко се ра ди о ру тин ском по ступ ку).

13. Го рив ни ма те ри јал (укљу чу ју ћи ма те ри ја ле у кон трол ним 
или ком пен за ци о ним скло по ви ма, по по тре би):

1) хе миј ски са став или основ не ком по нен те ле гу ре;
2) про сеч но обо га ћи ва ње по скло пу;
3)  но ми нал на те жи на ну кле ар ног ма те ри ја ла по скло пу, са 

про јек то ва ном то ле ран ци јом.
14. Ма те ри јал за об ла га ње.
15. На чи ни иден ти фи ка ци је по је ди нач них скло по ва, шип ки/

игли, пло ча итд., по по тре би.
16. Оста ли ну кле ар ни ма те ри јал ко ји се ко ри сти у по стро је-

њу (крат ко на во ђе ње ма те ри ја ла, на ме на и на чин упо тре бе, нпр. 
као из у зет но ре ак тив не шип ке).

Ток ну кле ар ног ма те ри ја ла 

17. Ди ја грам то ка са при ка зом: та ча ка за иден ти фи ка ци ју или 
ме ре ње ну кле ар ног ма те ри ја ла; зо на ма те ри јал ног ба лан са и ло-
ка ци је ин вен та ра ко ри шће ног за књи го вод ство ма те ри ја ла; про-
це њен обим ин вен та ра ну кле ар ног ма те ри ја ла на тим ло ка ци ја ма 
под нор мал ним рад ним усло ви ма.
 – – – – – – – – – – – – – – –
* Код тач ки од 12. до 15. по треб но је да ти од го вор за сва ки склоп у по стро је њу. 

Упо тре бља ва ти тер ми но ло ги ју у скла ду са тач ком 12.

18. Оче ки ва ни но ми нал ни по да ци о ци клу су го ри ва, укљу чу-
ју ћи:

1) пу ње ње је згра ре ак то ра;
2) оче ки ва но из га ра ње;
3) го ди шњу ко ли чи ну за за ме ну го ри ва;
4) ин тер вал за ме не го ри ва (то ком ра да или ре мон та);
5) пред ви ђа ња то ка и ин вен та ра, при је ма и сла ња.

Ру ко ва ње ну кле ар ним ма те ри ја лом 

19. Из глед про сто ра за скла ди ште ње све жег го ри ва, на црт 
скла ди шног про сто ра све жег го ри ва и опис ам ба ла же.

20. На цр те про сто ра за при пре му и/или ис пи ти ва ње све жег 
го ри ва и про стор за до пу ну го ри ва.

21. На цр ти опре ме за пре нос све жег и озра че ног го ри ва, 
укљу чу ју ћи ма ши не и опре му за по нов но пу ње ње.

22. На црт ре ак тор ског су да са при ка за ним по ло жа јем је згра и 
отво ри ма на су ду; опис ме то де ру ко ва ња го ри вом у су ду.

23. На црт је згра са при ка зом: оп штег из гле да, ре шет ки, об-
ли ка, раз ма ка и ди мен зи ја је згра; ре флек то ра; ме ста, об ли ка и ди-
мен зи ја ко манд ног уре ђа ја; екс пе ри мен тал них и/или озра че них 
по ло жа ја.

24. Број и ве ли чи на ка на ла за го рив не скло по ве и ко манд не 
уре ђа је у је згру.

25. Скла ди шни про стор за ислу же но го ри во:
1) на црт скла ди шног про сто ра;
2) на чин скла ди ште ња;
3) про јек то ван ка па ци тет скла ди ште ња;
4) на црт опре ме за ру ко ва ње озра че ним го ри вом;
5) ми ни мал но вре ме хла ђе ња пре сла ња ислу же ног го ри ва;
6) на црт и опис кон теј не ра за пре воз ислу же ног го ри ва 
26. Про стор за те сти ра ње ну кле ар ног ма те ри ја ла (по по тре би):
1) кра так опис из вр ше них ак тив но сти;
2)  опис основ не опре ме (нпр. вру ће ће ли је, уре ђај за укла ња-

ње обло ге);
3)  опис кон теј не ра за от пре ма ње ну кле ар ног ма те ри ја ла и ам-

ба ла же от па да оста та ка (нпр. да би се утвр ди ла мо гућ ност 
плом би ра ња);

4)  опис про сто ра за скла ди ште ње нео зра че ног и озра че ног 
ну кле ар ног ма те ри ја ла;

5)  на црт го ре на ве де ног, уко ли ко ни је об у хва ће но на дру гом 
ме сту.

По да ци о рас хлад ном сред ству

27. Ди ја грам про то ка рас хлад ног сред ства по тре бан за из ра-
чу на ва ње то плот ног ба лан са (са на ве де ним при ти ском, тем пе ра ту-
ра ма и про то ком ма се у глав ним тач ка ма).

КЊИ ГО ВОД СТВО И КОН ТРО ЛА НУ КЛЕ АР НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА

Си стем књи го вод ства

28. Опис си сте ма књи го вод ства и кон тро ле ну кле ар ног ма-
те ри ја ла (опи са ти си стем књи го вод ства по став ка ма и/или ма си, 
укљу чу ју ћи упо тре бље не ме то де те сти ра ња и оце ну пре ци зно сти, 
до ста ви ти при мер ке не по пу ње них фор му ла ра ко ји се ко ри сте у 
свим књи го вод стве ним и кон трол ним по ступ ци ма). На ве сти вре-
мен ски пе ри од то ком ког мо ра да се чу ва ова еви ден ци ја.

Фи зич ки ин вен тар

29. Опис: по сту па ка, пла ни ра не уче ста ло сти и ме то де за 
спро во ђе ње фи зич ког ин вен та ра (за књи го вод ство по став ка ма и/
или ма си, укљу чу ју ћи глав не ме то де те сти ра ња и оче ки ва ну пре-
ци зност); при ступ ну кле ар ном ма те ри ја лу уну тар је згра и озра че-
ном ну кле ар ном ма те ри ја лу из ван је згра; оче ки ва ни ни во ра ди ја-
ци је.

ОСТА ЛИ ПО ДА ЦИ РЕ ЛЕ ВАНТ НИ ЗА ПРИ МЕ НУ КОН ТРО ЛЕ 
И НАД ЗО РА НАД НУ КЛЕ АР НИМ МА ТЕ РИ ЈА ЛОМ

30. Ор га ни за ци ја књи го вод ства и кон тро ле ма те ри ја ла.
31. Ин фор ма ци је о здрав стве ним и си гур но сним про пи си ма 

ко је по стро је ње тре ба да ис пу ња ва и ко јих мо ра ју да се при др жа-
ва ју ин спек то ри.
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IБ.КРИТИЧНАПОСТРОЈЕЊАИПОСТРОЈЕЊАНУЛТЕСНАГЕ

Да тум: …………

ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА ПО СТРО ЈЕ ЊА

1. На зив.
2. Ме сто, тач на адре са, број те ле фо на и фак са и адре са елек-

трон ске по ште.
3. Вла сник (прав но ли це или по је ди нац).
4. Опе ра тор (прав но ли це или по је ди нац).
5. Тре нут ни ста тус (нпр. у из град њи, у по го ну или за тво ре но).
6. На ме на и тип.
7. На чин ра да (усво јен си стем сме на, при бли жни да ту ми рад-

ног пе ри о да то ком го ди не, итд.).
8. Си ту а ци о ни план (ма па на ко јој је при ка за но по стро је ње, 

ме ђе, згра де, пу те ви, ре ке, пру ге итд.).
9. Из глед по стро је ња:
1) струк тур ни кон тејн мент, огра де и при ла зни пу те ви;
2) скла ди шни про стор(и) за ну кле ар ни ма те ри јал;
3) зо на за мон та жу го ри вих скло по ва, ла бо ра то ри је;
4) сам кри тич ни уре ђај 
10. До дат ни по да ци 
1) мак си мал на оче ки ва на рад на сна га и/или флукс не у тро на;
2)  основ на(е) вр ста(е) ну кле ар ног ма те ри ја ла и њи хо во обо-

га ћи ва ње;
3) мо де ра тор;
4) ре флек тор, плашт;
5) рас хлад но сред ство.

ОП ШТА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА У ПО СТРО ЈЕ ЊУ УКЉУ ЧУ ЈУ ЋИ 
ПО ДАТ КЕ КО ЈИ СЕ ОД НО СЕ НА УПО ТРЕ БУ  

И КЊИ ГО ВОД СТВО МА ТЕ РИ ЈА ЛА, КОН ТЕЈН МЕНТ  
И НАД ЗОР

Опис ну кле ар ног ма те ри ја ла 

11. Опис упо тре бе ну кле ар ног ма те ри ја ла (члан 3. став 1.).
12. На црт го рив них скло по ва, го рив них шип ки/игли, та бле та 

итд., до вољ но де та љан ка ко би се ви де ла оп шта струк ту ра са све у-
куп ним ди мен зи ја ма.

13. Го рив ни ма те ри јал (укљу чу ју ћи ма те ри ја ле у кон трол ним 
или ком пен за ци о ним скло по ви ма, по по тре би):

1) хе миј ски са став или основ не ком по нен те ле гу ре;
2) об лик и ди мен зи је;
3) обо га ћи ва ње го рив них шип ки/игли, та бле та итд.;
4)  но ми нал на те жи на ну кле ар ног ма те ри ја ла са про јек то ва-

ном то ле ран ци јом.
14. Ма те ри јал за об ла га ње.
15. На чи ни иден ти фи ка ци је по је ди нач них скло по ва, шип ки/

игли, го рив них пло ча итд., по по тре би.
16. Оста ли ну кле ар ни ма те ри јал ко ји се ко ри сти у по стро је-

њу (крат ко на во ђе ње ма те ри ја ла, на ме на и на чин упо тре бе, нпр. 
као из у зет но ре ак тив не шип ке).

Ло ка ци ја и ру ко ва ње ну кле ар ним ма те ри ја лом

17. Опис, укљу чу ју ћи на цр те:
1)  скла ди шта ну кле ар ног ма те ри ја ла и про сто ра за мон та жу 

и сам кри тич ни уре ђај(и) (ло ка ци је ин вен та ра);
2)  про це њен обим ин вен та ра ну кле ар ног ма те ри ја ла на тим 

ло ка ци ја ма;
3)  фи зич ки рас по ред опре ме упо тре бље не за мон та жу, те сти-

ра ње и ме ре ње ну кле ар не ма те ри је;
4) пу та ње кре та ња ну кле ар ног ма те ри ја ла.
18. Ски ца је згра кри тич ног уре ђа ја ко ја при ка зу је пот пор не 

струк ту ре је згра, штит и си стем од во ђе ња то пло те са опи сом (до-
ста ви ти за сва ки кри тич ни уре ђај уко ли ко по сто ји ви ше од јед ног 
у по стро је њу).

КЊИ ГО ВОД СТВО И КОН ТРО ЛА НУ КЛЕ АР НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА

Си стем књи го вод ства

19. Опис си сте ма књи го вод ства и кон тро ле ну кле ар ног ма-
те ри ја ла (опи са ти си стем књи го вод ства по став ка ма и/или ма си, 

укљу чу ју ћи упо тре бље не ме то де те сти ра ња и оце ну пре ци зно сти, 
до ста ви ти при мер ке не по пу ње них фор му ла ра ко ји се ко ри сте у 
свим књи го вод стве ним и кон трол ним по ступ ци ма). На ве сти вре-
мен ски пе ри од то ком ког мо ра да се чу ва ова еви ден ци ја.

Фи зич ки ин вен тар

20. Опис: по сту па ка, пла ни ра ну уче ста лост и ме то де за спро-
во ђе ње фи зич ког ин вен та ра (за књи го вод ство по став ка ма и/или 
ма си, укљу чу ју ћи глав не ме то де те сти ра ња и оче ки ва ну пре ци-
зност); при ступ ну кле ар ном ма те ри ја лу уну тар је згра и озра че ном 
ну кле ар ном ма те ри ја лу из ван је згра; оче ки ва ни ни во ра ди ја ци је.

ОСТА ЛИ ПО ДА ЦИ РЕ ЛЕ ВАНТ НИ ЗА ПРИ МЕ НУ КОН ТРО ЛЕ 
И НАД ЗО РА НАД НУ КЛЕ АР НИМ МА ТЕ РИ ЈА ЛОМ

21. Ор га ни за ци ја књи го вод ства и кон тро ле ма те ри ја ла.
22. Ин фор ма ци је о здрав стве ним и си гур но сним про пи си ма 

ко је по стро је ње тре ба да ис пу ња ва и ко јих мо ра ју да се при др жа-
ва ју ин спек то ри.

IВ.ПОСТРОЈЕЊАЗАКОНВЕРЗИЈУ,ПРОИЗВОДЊУИОБРАДУ

Да тум: …………

ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА ПО СТРО ЈЕ ЊА

1. На зив.
2. Ме сто, тач на адре са, број те ле фо на и фак са и адре са елек-

трон ске по ште.
3. Вла сник (прав но ли це или по је ди нац).
4. Опе ра тор (прав но ли це или по је ди нац).
5. Тре нут ни ста тус (нпр. у из град њи, у по го ну или за тво ре но).
6. На ме на и тип.
7. На чин ра да ко ји ути че на про из вод њу (усво јен си стем сме-

на, при бли жни да ту ми рад ног пе ри о да то ком го ди не, итд.).
8. Си ту а ци о ни план (ма па на ко јој је при ка за но по стро је ње, 

ме ђе, згра де, пу те ви, ре ке, пру ге итд.).
9. Из глед по стро је ња:
1) струк тур ни кон тејн мент, огра де и при ла зни пу те ви;
2) пу та ње кре та ња ну кле ар ног ма те ри ја ла.
3) скла ди шни про стор за ма те ри јал по до ла ску;
4) све глав не зо не об ра де и про це сна ла бо ра то ри ја;
5) ме сто за те сти ра ње или екс пе ри мен ти са ње;
6) скла ди ште ње ну кле ар ног ма те ри ја ла по из ла ску;
7) про стор за од ла га ње ну кле ар ног от па да;
8) ана ли тич ка ла бо ра то ри ја.

ОП ШТА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА У ПО СТРО ЈЕ ЊУ УКЉУ ЧУ ЈУ ЋИ 
ПО ДАТ КЕ КО ЈИ СЕ ОД НО СЕ НА УПО ТРЕ БУ  

И КЊИ ГО ВОД СТВО МА ТЕ РИ ЈА ЛА, КОН ТЕЈН МЕНТ  
И НАД ЗОР

Ток, ло ка ци ја и ру ко ва ње ну кле ар ним ма те ри ја лом 

10. Ди ја грам то ка са при ка зом: та ча ка за иден ти фи ка ци ју или 
ме ре ње ну кле ар ног ма те ри ја ла; зо не ма те ри јал ног ба лан са и ло-
ка ци ја ин вен та ра ко ри шће них за књи го вод ство ма те ри ја ла; про-
це њен обим ин вен та ра ну кле ар ног ма те ри ја ла на тим ло ка ци ја ма 
под нор мал ним рад ним усло ви ма. Опис об у хва та (по по тре би):

1) ве ли чи ну шар же или то ка;
2) на чин скла ди ште ња или па ко ва ња;
3) ка па ци тет скла ди шта;
4) оп ште пред ви ђа ње про то ка и ин вен та ра, при је ма и сла ња.
11. До дат но, уз го ре на ве де ну тач ку 10, по треб но је до ста-

ви ти опис и из глед про сто ра за скла ди ште ње из ког се снаб де ва ју 
по стро је ња за об ра ду, укљу чу ју ћи:

1) ло ка ци је го рив них еле ме на та и опре ме за ру ко ва ње;
2)  тип го рив них еле ме на та укљу чу ју ћи са др жај ну кле ар ног 

ма те ри ја ла и обо га ће ње.
12. До дат но, уз го ре на ве де ну тач ку 10, опис ре ци кла жне фа-

зе по ступ ка укљу чу је, 
1) тра ја ње при вре ме ног скла ди ште ња;
2) рас по ред екс тер ног ре ци кли ра ња (уко ли ко је мо гу ће).
13. До дат но, уз го ре на ве де ну тач ку 10, опис фа зе по ступ ка 

ис пу шта ња тре ба да об у хва ти на чин ис пу шта ња (укла ња ње или 
од ла га ње).
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14. Под ста бил ним усло ви ма, за сва ки ди ја грам то ка из тач ке 
10. и 17, а под прет по став ком да се при ме њу је на чин ра да из тач ке 
7, на во ди се:

1) но ми нал ни го ди шњи про ток;
2)  ин вен тар ма те ри је у по ступ ку у скла ду са про јек то ва ним 

ка па ци те том.
15. Опис уоби ча је них по сту па ка усво је них за пот пу но или 

де ли мич но чи шће ње по стро је ња. Укљу чу је опис по себ них та ча ка 
за узор ко ва ње и ме ре ње ко је су у ве зи са по ступ ком чи шће ња и на-
кнад ним вр ше њем фи зич ког ин вен та ра уко ли ко ни је при ка за но у 
го ре на ве де ној тач ки 10.

Опис ну кле ар ног ма те ри ја ла 

16. Опис упо тре бе ну кле ар ног ма те ри ја ла (члан 3. став 1.).
17. По мо ћу ди ја гра ма то ка или на дру ги на чин, опис про це-

ње ног то ка и ин вен та ра це ло куп ног ну кле ар ног ма те ри ја ла у зо на-
ма скла ди ште ња или об ра де. Опис об у хва та:

1) фи зич ки и хе миј ски об лик;
2)  ра спон са др жа ја или оче ки ва не гор ње гра ни це за сва ку ка-

те го ри ју чвр стог или теч ног ис пу ште ног ма те ри ја ла;
3) ра спон обо га ће ња.

КЊИ ГО ВОД СТВО И КОН ТРО ЛА НУ КЛЕ АР НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА

Си стем књи го вод ства

18. Опис књи го вод стве ног си сте ма упо тре бље ног за еви ден-
ти ра ње и из ве шта ва ње књи го вод стве них по да та ка и за ус по ста вља-
ње ма те ри јал них ба лан са уз до ста вља ње при ме ра ка не по пу ње них 
фор му ла ра упо тре бље них у свим по ступ ци ма. По треб но је на ве сти 
вре мен ски пе ри од то ком ког мо ра да се чу ва ова еви ден ци ја.

19. На ве сти ка да и ко ли ко че сто се утвр ђу ју ма те ри јал ни ба-
лан си укљу чу ју ћи и оне утвр ђе не то ком кам па ња. Опис ме то да и 
по ступ ка за ускла ђи ва ње књи го вод ства по сле вр ше ња фи зич ког 
ин вен та ра. 

20. Опис по ступ ка за по рав на ње раз ли ка по ши ља лац/при ма-
лац и ме то де ускла ђи ва ња књи го вод ства. 

21. Опис по ступ ка за ис прав ке књи го вод ства у слу ча ју про-
це ду рал них или ад ми ни стра тив них гре ша ка и њи хов ути цај на 
раз ли ке по ши ља лац/при ма лац.

Фи зич ки ин вен тар

22. Од но си се на тач ку 15. Утвр ди ти став ке опре ме на ди ја-
гра му то ка сход но тач ка ма 10. и 17. ко је тре ба сма тра ти за кон теј-
не ре ну кле ар ног ма те ри ја ла у усло ви ма фи зич ког ин вен та ра. На-
ве сти рас по ред вр ше ња фи зич ког ин вен та ра то ком кам па ње.

Ме то де ме ре ња, узор ко ва ња и ана ли зе

23. Опис ме то де за утвр ђи ва ње сва ког ме ре ња у да тој тач ки; 
по треб но је на ве сти упо тре бље не јед на чи не или та бе ле и оба вље на 
из ра чу на ва ња за утвр ђи ва ње ствар не те жи не или за пре ми не. На ве-
сти да ли се по да ци еви ден ти ра ју ауто мат ски или руч но. Опи са ти 
ме тод и прак тич не по ступ ке за узор ко ва ње у сва кој на ве де ној тач ки.

24. Опис ко ри шће них ана ли тич ких ме то да у књи го вод стве-
не свр хе. Ка да је то мо гу ће, на ве сти упу ћи ва ње на при руч ник или 
из ве штај.

Кон тро ла пре ци зно сти ме ре ња

25. Опис: про грам кон тро ле ква ли те та ме ре ња по тре бан у свр-
хе књи го вод ства ма те ри ја ла, укљу чу ју ћи (за јед но са сте пе ном пре-
ци зно сти) про гра ме за стал но оце њи ва ње пре ци зно сти и од сту па ња 
у по гле ду ана ли зе, те жи не, за пре ми не и при ли ком узор ко ва ња и ка-
ли бра ци је опре ме ко ја је са тим у ве зи; на чи на ка ли бра ци је опре ме 
за ме ре ње сход но тач ки 24; вр сте и ква ли те та стан дар да ко ји се ко-
ри сте у ана ли тич ким ме то да ма из тач ке 24; вр сте ана ли тич ке опре-
ме ко ја се ко ри сти уз на во ђе ње на чи на и уче ста ло сти ка ли бра ци је.

Ста ти стич ка про це на

26. Опис ме то да за ста ти стич ку про це ну при ку пље них по-
да та ка из про гра ма кон тро ле ме ре ња за про це њи ва ње пре ци зно-
сти и тач но сти ме ре ња као и мер не не си гур но сти (тј. утвр ђи ва-
ње стан дард не де ви ја ци је слу чај не или си сте мат ске гре шке то ком 

ме ре ња). Та ко ђе опис ста ти стич ких по сту па ка ко ји се ко ри сте за 
ком би но ва ње про це не ин ди ви ду ал не гре шке ка ко би се до би ла 
стан дард на де ви ја ци ја укуп не гре шке за раз ли ке по ши ља лац/при-
ма лац, књи го вод стве ном ин вен та ру, фи зич ком ин вен та ру и не е ви-
ден ти ра ном ма те ри ја лу.

ОСТА ЛИ ПО ДА ЦИ РЕ ЛЕ ВАНТ НИ ЗА ПРИ МЕ НУ КОН ТРО ЛЕ 
И НАД ЗО РА НАД НУ КЛЕ АР НИМ МА ТЕ РИ ЈА ЛОМ

27. Ор га ни за ци ја књи го вод ства и кон тро ле ма те ри ја ла.
28. Ин фор ма ци је о здрав стве ним и си гур но сним про пи си ма 

ко је по стро је ње тре ба да ис пу ња ва и ко јих мо ра ју да се при др жа-
ва ју ин спек то ри.

IГ.ПОСТРОЈЕЊАЗАСКЛАДИШТЕЊЕ(*)

Да тум: …………

ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА ПО СТРО ЈЕ ЊА

1. На зив.
2. Ме сто, тач на адре са, број те ле фо на и фак са и адре са елек-

трон ске по ште.
3. Вла сник (прав но ли це или по је ди нац).
4. Опе ра тор (прав но ли це или по је ди нац).
5. Тре нут ни ста тус (нпр. у из град њи, у по го ну или за тво ре-

но).
6. На ме на и тип.
7. Си ту а ци о ни план (ма па на ко јој је при ка за но по стро је ње, 

ме ђе, згра де, пу те ви, ре ке, пру ге итд.).
8. Из глед по стро је ња са при ка зом струк тур ног кон тејн мен та, 

огра де и при ла зних пу те ва;

ОП ШТА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА У ПО СТРО ЈЕ ЊУ УКЉУ ЧУ ЈУ ЋИ 
ПО ДАТ КЕ КО ЈИ СЕ ОД НО СЕ НА УПО ТРЕ БУ  

И КЊИ ГО ВОД СТВО МА ТЕ РИ ЈА ЛА, КОН ТЕЈН МЕНТ  
И НАД ЗОР

Опис ну кле ар ног ма те ри ја ла 

9. Опис упо тре бе ну кле ар ног ма те ри ја ла (члан 3. став 1.).
10. Опис уз по моћ на цр та, или дру га чи је, свих ну кле ар них 

ма те ри ја ла у по стро је њу ко ји при ка зу је:
1)  све вр сте еле ме на та, укљу чу ју ћи и уоби ча је ну опре му за 

ру ко ва ње;
2) хе миј ски са став или основ не ком по нен те ле гу ре;
3) об лик и ди мен зи је;
4) обо га ће ње;
5)  но ми нал на те жи на ну кле ар ног ма те ри ја ла са про јек то ва-

ном то ле ран ци јом;
6) ма те ри јал за об ла га ње;
7) ме то де иден ти фи ка ци је став ки.

Ло ка ци ја и ру ко ва ње ну кле ар ним ма те ри ја лом 

11. Опис, по мо ћу си ту а ци о ног пла на или дру га чи је:
1)  скла ди шног про сто ра за ну кле ар ни ма те ри јал (ло ка ци ја 

ин вен та ра);
2)  про це њен обим ин вен та ра ну кле ар ног ма те ри ја ла на тим 

ло ка ци ја ма;
3)  кон теј не ра за скла ди ште ње и/или от пре ма ње ну кле ар ног 

ма те ри ја ла;
4)  пу та ње и опре ма ко ја се ко ри сти за кре та ње ну кле ар ног 

ма те ри ја ла

КЊИ ГО ВОД СТВО И КОН ТРО ЛА НУ КЛЕ АР НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА

Си стем књи го вод ства

12. Опис си сте ма књи го вод ства и кон тро ле ну кле ар ног ма-
те ри ја ла (опи са ти си стем књи го вод ства по став ка ма и/или ма си, 
укљу чу ју ћи упо тре бље не ме то де те сти ра ња и оце ну пре ци зно сти, 
до ста ви ти при мер ке не по пу ње них фор му ла ра ко ји се ко ри сте у 
свим књи го вод стве ним и кон трол ним по ступ ци ма). По треб но је на-
ве сти вре мен ски пе ри од то ком ког мо ра да се чу ва ова еви ден ци ја.
 – – – – – – – – – – – – – – –
* Из дво је на по стро је ња ко ја обич но ни су у ве зи са ре ак то ри ма, по стро је њи ма за 

обо га ћи ва ње, кон вер зи ју и про из вод њу или об јек ти ма за хе миј ску об ра ду или 
об на вља ње.
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Фи зич ки ин вен тар

13. Опис по сту па ка, пла ни ра ну уче ста лост и ме то де опе ра то-
ра за вр ше ње фи зич ког ин вен та ра (за књи го вод ство по став ка ма и/
или ма си, укљу чу ју ћи глав не ме то де те сти ра ња) и оче ки ва ну пре-
ци зност.

ОСТА ЛИ ПО ДА ЦИ РЕ ЛЕ ВАНТ НИ ЗА ПРИ МЕ НУ КОН ТРО ЛЕ 
И НАД ЗО РА НАД НУ КЛЕ АР НИМ МА ТЕ РИ ЈА ЛОМ

14. Ор га ни за ци ја књи го вод ства и кон тро ле ма те ри ја ла.
15. Ин фор ма ци је о здрав стве ним и си гур но сним про пи си ма 

ко је по стро је ње тре ба да ис пу ња ва и ко јих мо ра ју да се при др жа-
ва ју ин спек то ри.

IД.ПОСТРОЈЕЊАЗАРАЗДВАЈАЊЕИЗОТОПА

Да тум: …………

ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА ПО СТРО ЈЕ ЊА

1. На зив.
2. Ме сто, тач на адре са, број те ле фо на и фак са и адре са елек-

трон ске по ште.
3. Вла сник (прав но ли це или по је ди нац).
4. Опе ра тор (прав но ли це или по је ди нац).
5. Тре нут ни ста тус (нпр. у из град њи, у по го ну или за тво ре-

но).
6. Тер мин ски план из град ње (уко ли ко по стро је ње ни је у 

функ ци ји):
1) да тум по чет ка из град ње;
2) да тум при је ма по стро је ња;
3) да тум по чет ка ра да;
7. На ме на и тип (но ми нал ни ка па ци тет це па ња, по стро је ња 

за обо га ћи ва ње, итд.);
8. На чин ра да ко ји ути че на про из вод њу (усво јен си стем сме-

на, при бли жни да ту ми рад ног пе ри о да то ком го ди не, итд.).
9. Си ту а ци о ни план (ма па на ко јој је при ка за но по стро је ње, 

ме ђе, згра де, пу те ви, ре ке, пру ге итд.).
10. Из глед по стро је ња:
1) струк тур ни кон тејн мент, огра де и при ла зни пу те ви;
2) кон тејн мент од ре ђе них де ло ва по стро је ња;
3) пу та ње кре та ња ну кле ар ног ма те ри ја ла;
4) скла ди шни про стор за ма те ри јал по до ла ску;
5)  све глав не зо не об ра де и про це сна ла бо ра то ри ја укљу чу ју-

ћи зо ну за ме ре ње и узор ко ва ње, де кон та ми на ци ју, пре чи-
шћа ва ње и снаб де ва ње, итд.;

6) ме сто за те сти ра ње или екс пе ри мен ти са ње;
7) скла ди ште ње ну кле ар ног ма те ри ја ла по из ла ску;
8) про стор за од ла га ње ну кле ар ног от па да;
9) ана ли тич ка ла бо ра то ри ја.

ОП ШТА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА У ПО СТРО ЈЕ ЊУ УКЉУ ЧУ ЈУ ЋИ 
ПО ДАТ КЕ КО ЈИ СЕ ОД НО СЕ НА УПО ТРЕ БУ  

И КЊИ ГО ВОД СТВО МА ТЕ РИ ЈА ЛА, КОН ТЕЈН МЕНТ  
И НАД ЗОР

Опис ну кле ар ног ма те ри ја ла 

11. Опис упо тре бе ну кле ар ног ма те ри ја ла (члан 3. став 1.).
12. По мо ћу ди ја гра ма то ка или дру га чи је, опис про це ње ног 

то ка и ин вен та ра це ло куп ног ну кле ар ног ма те ри ја ла у зо на ма 
скла ди ште ња или об ра де. Опис об у хва та:

1) фи зич ки и хе миј ски об лик;
2)  сте пен обо га ће ња ула зне си ро ви не, оси ро ма шен и обо га-

ћен ура ни јум;
3)  ра спон са др жа ја или оче ки ва не гор ње гра ни це за сва ку ка-

те го ри ју чвр стог или теч ног ис пу ште ног ма те ри ја ла;

Ток, ло ка ци ја и ру ко ва ње ну кле ар ним ма те ри ја лом 

13. Опис про сто ра за скла ди ште ње и об ра ду, по мо ћу ди ја гра-
ма или дру га чи је: Опис об у хва та:

1) тач ке за узор ко ва ње и ме ре ње;
2) ве ли чи ну шар же и/или то ка;
3) на чин скла ди ште ња или па ко ва ња;
4) ка па ци тет скла ди шта.

14. До дат но, уз го ре на ве де ну тач ку 13, опис по стро је ња об-
у хва та:

1) ка па ци тет раз два ја ња;
2) тех ни ке или ме то де обо га ће ња;
3)  мо гу ће тач ке за снаб де ва ње, оси ро ма шен и обо га ћен ура-

ни јум;
4) опре му за ре ци кли ра ње;
5)  тип и ве ли чи ну упо тре бље них UF6 ци лин да ра, ме то де пу-

ње ња и пра жње ња;
15. По по тре би, тре ба на ве сти упо тре бу елек трич не енер ги је.
16. За сва ки ди ја грам, под по сто ја ним усло ви ма, тре ба на ве сти:
1) но ми нал ни го ди шњи про ток;
2) фи зич ки ин вен тар ма те ри ја ла у по ступ ку;
3)  сте пен гу би та ка ма те ри ја ла услед цу ре ња, раз град ње, та-

ло же ња, итд.;
4)  по ступ ке ре дов ног одр жа ва ња по стро је ња (пе ри о дич но за-

тва ра ње или стал на за ме на де ло ва, итд.).
17. Опис по себ них та ча ка за узор ко ва ње и ме ре ње ко је су у 

ве зи са де кон та ми на ци јом опре ме ко ја је ван упо тре бе ра ди одр-
жа ва ња и за ме не.

18. Опис тач ке за од ла га ње от па да из по ступ ка укљу чу ју ћи 
ме тод од ла га ња, пе ри од скла ди ште ња, вр сту од ла га ња, итд. 

КЊИ ГО ВОД СТВО И КОН ТРО ЛА НУ КЛЕ АР НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА

Си стем књи го вод ства

19. Опис си сте ма књи го вод ства упо тре бље ног за еви ден ти-
ра ње и из ве шта ва ње књи го вод стве них по да та ка и за ус по ста вља-
ње ма те ри јал них ба лан са уз до ста вља ње при ме ра ка не по пу ње них 
фор му ла ра упо тре бље них у свим по ступ ци ма. По треб но је на ве-
сти вре мен ски пе ри од то ком ког мо ра да се чу ва ова еви ден ци ја.

20. На ве сти ка да и ко ли ко че сто се утвр ђу ју ма те ри јал ни ба-
лан си укљу чу ју ћи све утвр ђе не то ком кам па ња. Опис ме то да и по-
ступ ка за ускла ђи ва ње књи го вод ства по сле вр ше ња фи зич ког ин-
вен та ра. 

21. Опис по ступ ка за по рав на ње раз ли ка по ши ља лац/при ма-
лац и ме то де ускла ђи ва ња књи го вод ства. 

22. Опис по ступ ка за ис прав ке књи го вод ства у слу ча ју про-
це ду рал них или ад ми ни стра тив них гре ша ка и њи хов ути цај на 
раз ли ке по ши ља лац/при ма лац, по по тре би.

Фи зич ки ин вен тар

23. Утвр ди ти став ке опре ме на ве де не у опи су сход но тач ка ма 
13. и 18. ко је тре ба сма тра ти за кон теј не ре за ну кле ар ни ма те ри јал 
у усло ви ма фи зич ког ин вен та ра. На ве сти рас по ред вр ше ња фи зич-
ког ин вен та ра.

Ме то де ме ре ња, узор ко ва ња и ана ли зе

24. За утвр ђи ва ње ло ка ци је та ча ка за узор ко ва ње и ме ре ње 
по гле дај те по дат ке из та ча ка 13. и 17.

25. Опис ме то де за утвр ђи ва ње сва ког ме ре ња у да тој тач ки; 
по треб но је на ве сти упо тре бље не јед на чи не или та бе ле и оба вље-
на из ра чу на ва ња за утвр ђи ва ње ствар не те жи не или за пре ми не. 
На ве сти да ли се по да ци еви ден ти ра ју ауто мат ски или руч но. Опи-
са ти ме тод и прак тич не по ступ ке за узор ко ва ње у сва кој на ве де ној 
тач ки. На ве сти број узе тих узо ра ка и кри те ри јум за од би ја ње.

26. Опис ко ри шће них ана ли тич ких ме то да у књи го вод стве-
не свр хе. Ка да је то мо гу ће, на ве сти упу ћи ва ње на при руч ник или 
из ве штај.

Кон тро ла пре ци зно сти ме ре ња

27. Опис про гра ма за стал но про це њи ва ње тач но сти и од сту-
па ња те жи не, за пре ми не и узор ко ва ња те за ка ли бра ци ју од го ва ра-
ју ће опре ме.

28. Опис вр сте и ква ли те та стан дар да ко ји се упо тре бља ва ју 
у ана ли тич кој ме то ди сход но тач ки 26, вр ста ко ри шће не ана ли тич-
ке опре ме, ме то да и уче ста лост ка ли бра ци је.

Ста ти стич ка про це на

29. Опис ме то да за ста ти стич ку про це ну при ку пље них по да-
та ка из про гра ма кон тро ле ме ре ња за про це њи ва ње пре ци зно сти 
и тач но сти ме ре ња као и не си гур но сти ме ре ња (тј. утвр ђи ва ње 
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стан дард не де ви ја ци је слу чај не или си сте мат ске гре шке то ком 
ме ре ња). Та ко ђе опис ста ти стич ких по сту па ка ко ји се ко ри сте за 
ком би но ва ње про це не ин ди ви ду ал не гре шке ка ко би се до би ла 
стан дард на де ви ја ци ја укуп не гре шке за раз ли ке по ши ља лац/при-
ма лац, књи го вод стве ни ин вен тар, фи зич ки ин вен тар и не е ви ден-
ти ран ма те ри јал.

ОСТА ЛИ ПО ДА ЦИ РЕ ЛЕ ВАНТ НИ ЗА ПРИ МЕ НУ КОН ТРО ЛЕ 
И НАД ЗО РА НАД НУ КЛЕ АР НИМ МА ТЕ РИ ЈА ЛОМ

30. Ор га ни за ци ја књи го вод ства и кон тро ле ма те ри ја ла.
31. Ин фор ма ци је о здрав стве ним и си гур но сним про пи си ма 

ко је по стро је ње тре ба да ис пу ња ва и ко јих мо ра ју да се при др жа-
ва ју ин спек то ри.

IЂ.ПОСТРОЈЕЊАКОЈАКОРИСТЕНУКЛЕАРНИМАТЕРИЈАЛ
УКОЛИЧИНАМАКОЈЕПРЕМАШУЈЕЈЕДАНЕФЕКТИВНИ

КИЛОГРАМ

Да тум: …………

За све ти по ве по стро је ња ко ја ни су на ве де на у по гла вљи ма 
од А до Д ко ја го ди шње ко ри сте ви ше од јед ног ефек тив ног ки ло-
гра ма по треб но је до ста ви ти сле де ће по дат ке: 

1. иден ти фи ка ци ју по стро је ња,
2. оп шту ор га ни за ци ју у по стро је ња укљу чу ју ћи по дат ке ко ји 

се од но се на упо тре бу и књи го вод ство ма те ри ја ла, кон тејн мент и 
над зор,

3. опис упо тре бе ну кле ар ног ма те ри ја ла (члан 3. став 1.),
4. си стем књи го вод ства и кон тро ле ну кле ар ног ма те ри ја ла 

укљу чу ју ћи тех ни ке за вр ше ње фи зич ког ин вен та ра,
5. оста ле по дат ке ре ле вант не за при ме ну кон тро ле и над зо ра 

над ну кле ар ним ма те ри ја лом.
По да ци ко ји се зах те ва ју сход но го ре на ве де ним тач ка ма су, 

ка да је то мо гу ће, исти као и они ко је се зах те ва ју за по стро је ња из 
оде ља ка В, Г и Д овог анек са.

IЕ.ПОСТРОЈЕЊАКАНДИДАТАЗАЧЛАНСТВОУГРУПИЗОНЕ
МАТЕРИЈАЛНОГБАЛАНСАCATCHAllMBA(CAM)

Да тум: …………

За ове има о це, уку пан ин вен тар се из ра чу на ва као збир за ли-
ха свих ка те го ри ја ну кле ар ног ма те ри ја ла у по се ду, сва ка из ра же-
на као про це нат сле де ћих гра нич них вред но сти:

оси ро ма ше ни ура ни јум  350.000 g или
то ри јум  200.000 g или
при род ни ура ни јум  100.000 g или
ни ско обо га ће ни ура ни јум  1.000 g или
ви со ко обо га ће ни ура ни јум  5 g или
плу то ни јум  5 g
На при мер:
1. има лац 4 g плу то ни ју ма има про це нат ин вен та ра ко ји је 

јед нак 80 % (4/5);
2. има лац 1 g ви со ко обо га ће ног ура ни ју ма плус 20 000 g 

при род ног ура ни ју ма има про це нат ин вен та ра ко ји је јед нак 40 % 
(1/5 + 20 000/100 000).

ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА ПО СТРО ЈЕ ЊА И НУ КЛЕ АР НОГ  
МА ТЕ РИ ЈА ЛА

1. На зив.
2. Вла сник и/или опе ра тер.
3. Ме сто, тач на адре са, број те ле фо на и фак са и адре са елек-

трон ске по ште.
4. Вр ста ну кле ар ног ма те ри ја ла. 
5. Опис кон теј не ра ко ји се ко ри сте за скла ди ште ње и ру ко-

ва ње.
6. Опис упо тре бе ну кле ар ног ма те ри ја ла (члан 3. став 1.).

КЊИ ГО ВОД СТВО И КОН ТРО ЛА НУ КЛЕ АР НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА

Оба ве зе има о ца се по јед но ста вљу ју на сле де ћи на чин:
А  – Огра ни че ња у по гле ду по се до ва ња/пре ме шта ња
Аген ци ја мо ра би ти од мах оба ве ште на о сва ком по је ди нач-

ном при је му ну кле ар ног ма те ри ја ла ко ји пре ма ши го ре на ве де не 

ко ли чи не или уко ли ко „про цен ту ал ни ин вен тар” по стро је ња, у би-
ло ком тре нут ку пре ма ши 100%.

Б  – Во ђе ње књи го вод стве них/рад них еви ден ци ја
Књи го вод стве на/рад на еви ден ци ја се мо ра во ди ти на на чин 

ко ји омо гу ћа ва не по сред ну про ве ру из ве шта ја до ста вље них Аген-
ци ји и њи хо во ис пра вља ње.

В  – Из ве шта ји о про ме ни ин вен та ра (ICR)
До ста вља ју се са мо уко ли ко до ђе до про ме не ин вен та ра.
При ло жи ти оба ве ште ње са обра зло же њем о сва кој не у о би ча-

је ној про ме ни и ис прав ци ин вен та ра или оста лим ин фор ма ци ја ма 
ко ју са др жи из ве штај. По себ но тре ба на ве сти иден ти фи ка ци ју и 
адре су сва ког ен ти те та ко јем је ма те ри јал по слат (укљу чу ју ћи из-
воз) или од ко јег је при мљен (укљу чу ју ћи увоз).

Чак и уко ли ко то ком го ди не не до ђе до про ме на ин вен та ра, 
за вр шни књи го вод стве ни из ве штај по ка те го ри ја ма мо ра се при-
ја ви ти нај ка сни је до 31. де цем бра. Ова де кла ра ци ја се мо ра до ста-
ви ти Аген ци ји до 31. ја ну а ра сва ке го ди не.

Г  – Обра зац из ве шта ја
За из ве штај сход но го ре на ве де ној тач ки В не зах те ва се по-

се бан обра зац. Из ве шта ји се мо гу из ра ди ти у ви ду пи сма.

I–Ж.ПОСТРОЈЕЊАЗАТРЕТИРАЊЕИЛИСКЛАДИШТЕЊЕ
ОТПАДА(*)

Да тум: …………

ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА ПО СТРО ЈЕ ЊА

1. На зив.
2. Ме сто, тач на адре са, број те ле фо на и фак са и адре са елек-

трон ске по ште.
3. Вла сник (прав но ли це или по је ди нац).
4. Опе ра тер (прав но ли це или по је ди нац).
5. Тре нут ни ста тус (нпр. у из град њи, у по го ну или за тво ре-

но).
6. На ме на и тип.
7. Си ту а ци о ни план (ма па на ко јој је при ка за но по стро је ње, 

ме ђе, згра де, пу те ви, ре ке, пру ге итд.).
8. Из глед по стро је ња:
1) струк тур ни кон тејн мент, огра де и при ла зни пу те ви;
2) пу та ње кре та ња ну кле ар ног ма те ри ја ла.
3) про сто ри за од ла га ње ну кле ар ног от па да;
4) све глав не зо не об ра де и про це сна ла бо ра то ри ја;
5) ме сто за те сти ра ње или екс пе ри мен ти са ње;
6) ана ли тич ка ла бо ра то ри ја.

ОП ШТА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА У ПО СТРО ЈЕ ЊУ УКЉУ ЧУ ЈУ ЋИ 
ПО ДАТ КЕ КО ЈИ СЕ ОД НО СЕ НА УПО ТРЕ БУ  

И КЊИ ГО ВОД СТВО МА ТЕ РИ ЈА ЛА, КОН ТЕЈН МЕНТ  
И НАД ЗОР

Ло ка ци је и ру ко ва ње ну кле ар ним ма те ри ја лом 

9. Опис упо тре бе ну кле ар ног ма те ри ја ла (члан 3. став 1.).
10. Опис, по мо ћу на цр та или на дру ги на чин:
1)  скла ди шног про сто ра за ну кле ар ни ма те ри јал (ло ка ци ја 

ин вен та ра);
2)  про це њен обим ин вен та ра ну кле ар ног ма те ри ја ла на тим 

ло ка ци ја ма;
3)  кон теј не ри за скла ди ште ње и/или от пре ма ње ну кле ар ног 

ма те ри ја ла;
4)  пу та ње и опре ма ко ја се ко ри сти за кре та ње ну кле ар ног 

ма те ри ја ла, по по тре би.

КЊИ ГО ВОД СТВО И КОН ТРО ЛА НУ КЛЕ АР НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА

Си стем књи го вод ства

11. Опис си сте ма књи го вод ства и кон тро ле ну кле ар ног ма-
те ри ја ла, уз до ста вља ње при ме ра ка не по пу ње них фор му ла ра ко ји 
се ко ри сте у свим књи го вод стве ним и по ступ ци ма кон тро ле. По-
треб но је на ве сти вре мен ски пе ри од то ком ког мо ра да се чу ва ова 
еви ден ци ја.
 – – – – – – – – – – – – – – –
* За себ на по стро је ња на ме ње на ис кљу чи во ру ко ва њу, скла ди ште њу или об ра ди 

от пад ног ма те ри ја ла (ни су део по стро је ња за обо га ће ње, кон вер зи ју, про из вод-
њу, хе миј ску об ра ду и по стро је ња за об на вља ње или део ре ак то ра).
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Фи зич ки ин вен тар

12. Опис по сту па ка, пла ни ра ну уче ста лост и ме то да опе ра то ра 
за вр ше ње фи зич ког ин вен та ра (за књи го вод ство по став ка ма и/или 
ма си, укљу чу ју ћи глав не ме то де те сти ра ња) и оче ки ва ну пре ци зност.

ОСТА ЛИ ПО ДА ЦИ РЕ ЛЕ ВАНТ НИ ЗА ПРИ МЕ НУ НАД ЗО РА  
И КОН ТРО ЛЕ НАД НУ КЛЕ АР НИМ МА ТЕ РИ ЈА ЛОМ

13. Ор га ни за ци ја књи го вод ства и кон тро ле ма те ри ја ла.
14. Ин фор ма ци је о здрав стве ним и си гур но сним про пи си ма 

ко је по стро је ње тре ба да ис пу ња ва и ко јих мо ра ју да се при др жа-
ва ју ин спек то ри.

I–И.ОСТАЛАПОСТРОЈЕЊА(*)

Да тум: …………

ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ ЈА ПО СТРО ЈЕ ЊА И НУ КЛЕ АР НОГ  
МА ТЕ РИ ЈА ЛА

1. На зив.
2. Ме сто, тач на адре са, број те ле фо на и фак са и адре са елек-

трон ске по ште.
3. Вла сник (прав но ли це или по је ди нац).
4. Опе ра тер (прав но ли це или по је ди нац).
5. Вр ста ну кле ар ног ма те ри ја ла. 
6. Опис кон теј не ра ко ји се ко ри сте за скла ди ште ње и ру ко ва-

ње (нпр. да би се утвр ди ла мо гућ ност плом би ра ња).
7. Опис упо тре бе ну кле ар ног ма те ри ја ла (члан 3. став 1.).
8. У слу ча ју про из во ђа ча ру де, по тен ци ра ни го ди шњи про ток 

по стро је ња.
9. Тре нут ни ста тус (нпр. у из град њи, у по го ну или за тво ре но).

КЊИ ГО ВОД СТВО И КОН ТРО ЛА НУ КЛЕ АР НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА

10. Опис књи го вод стве ног по ступ ка и кон тро ле ну кле ар ног 
ма те ри ја ла укљу чу ју ћи по ступ ке за вр ше ње фи зич ког ин вен та ра.

11. Ор га ни за ци ја књи го вод ства и кон тро ле ма те ри ја ла.

AHEKCII

ОП ШТИ ОПИС МЕ СТА (1)

Иден ти фи ка ци ја ме ста
Број де кла ра ци је (2)  Да тум де кла ра ци је
Пе ри од из ве шта ва ња (3)  На по ме не (4)
Унос 
(5)

Упу ћи ва ње 
(6)

MBA ши фра 
(7)

Згра да 
(8)

Оп шти опис укљу чу ју ћи 
упо тре бу садржаја (9)

На по ме не 
(10)

Име и пот пис пред став ни ка ме ста: …………
Објашњења
1)  Пр ва де кла ра ци ја тре ба да са др жи сва ну кле ар на по стро је ња 

као и све оста ле згра де на ме сту као што је опи са но у чла ну 2. 
став 21. За сва ку згра ду на ме сту по треб но је са чи ни ти по се бан 
унос. На кнад не, ажу ри ра не го ди шње де кла ра ци је тре ба да са-
др же са мо она ме ста и згра де на ко ји ма су на сту пи ле про ме не у 
од но су на по след њу де кла ра ци ју. Са пр вом де кла ра ци јом при-
ла же се план ме ста ко ји се по по тре би ажу ри ра.

2)  „Број де кла ра ци је” је уза стоп ни број за сва ко ме сто, по чев од 
бро ја „1” за пр ву де кла ра ци ју ме ста.

3)  „Пе ри од из ве шта ва ња” за пр ву де кла ра ци ју је „од” да ту ма из ве-
шта ва ња, док се за сва на кнад на го ди шња ажу ри ра ња уно си од-
го ва ра ју ћи по чет ни и крај њи да тум вре мен ског раз до бља. Сма-
тра се да су на ве де ни по да ци ва ља ни до кра ја раз до бља. Сви 
да ту ми се на во де у об ли ку ДДММГГГГ.

 – – – – – – – – – – – – – – –
* Тер мин „оста ли” озна ча ва сва по стро је ња ко ја ни су об у хва ће на упит ни ци ма од 

А до Ж у ко ји ма се обич но не упо тре бља ва ну кле ар ни ма те ри јал у ко ли чи на ма 
ма њим од јед ног ефек тив ног ки ло гра ма. Та ко ђе из ри чи то об у хва та про из во ђа че 
ру да (го ре на ве де на тач ка 8.)

4) При мед бе ко је се од но се на чи та во ме сто.
5)  Сва ки „унос”у сва кој де кла ра ци ји озна ча ва се уза стоп ним бро-

јем по чев од „1”. 
6)  Ко ло на „упу ћи ва ње” ко ри сти се за упу ћи ва ње на дру ги унос. 

Са др жај ко ло не „упу ћи ва ње” чи ни од го ва ра ју ћи број де кла ра-
ци је и број уно са (нпр. 10-20 упу ћу је на унос 20, де кла ра ци-
је 10). Упу ћи ва ње ука зу је да се тре нут ни унос до да је или да се 
њи ме ажу ри ра ју ин фор ма ци је из прет ход не де кла ра ци је. По по-
тре би, мо гу ће је уне ти ви ше упу ћи ва ња.

7)  Ко ло на „MBA ши фра” тре ба да упу ћу је на ши фру зо не ма те ри-
јал ног ба лан са (MBA) ко јој згра да из уно са при па да.

8)  Ко ло на „згра да” тре ба да са др жи број згра де или дру гу озна ку 
ко ја омо гу ћа ва не дво сми сле но иден ти фи ко ва ње згра де на ше-
мат ском пла ну ме ста.

9)  „Оп шти опис” сва ке згра де са др жи:
(1)  при бли жну ве ли чи ну згра де у по гле ду бро ја спра то ва и укуп ну 

по вр ши ну по да у ква драт ним ме три ма;
(2)  упо треб на на ме на згра де, укљу чу ју ћи све прет ход не на ме не 

згра де уко ли ко су од зна ча ја за ту ма че ње дру гих по да та ка до-
ступ них Аген ци ји, као што су ре зул та ти узор ко ва ња из жи вот-
не сре ди не;

(3)  основ ни са др жај згра де ка да то не мо же ја сно да се за кљу чи из 
на ве де не упо тре бе. Ипак, опи се прет ход но на ве де них ак тив но-
сти у упит ни ку о основ ним тех нич ким ка рак те ри сти ка ма ни је 
по треб но по на вља ти.

10) На по ме не у ве зи са сва ким уно сом.

Напомена:Овај обра зац, про пи сно по пу њен и пот пи сан или од го-
ва ра ју ћи обра зац у елек трон ском об ли ку, до ста вља се  
Аген ци ји за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар-
ну си гур ност Ср би је.

АНЕКСIII

ИЗ ВЕ ШТАЈ О ПРО МЕ НИ ИН ВЕН ТА РА (ICR)

На зив/озна ка Са др жај На по ме не #
ЗМБ Знак (4) MBA ши фра MBA из ве шта ја 1
Вр ста из ве шта ја Знак (1) I за из ве штај о про ме ни ин вен та ра 2
Да тум из ве шта ја ДДММГГГГ Да тум за вр шет ка из ве шта ја 3
Број из ве шта ја Број (8) Уза стоп ни број, без пра зних ку ћи ца 4
Број ли ни ја Број (8) Уку пан број ли ни ја у из ве шта ју 5
По че так из ве шта ја ДДММГГГГ Да тум пр вог да на пе ри о да из ве шта ва ња 6
Крај из ве шта ја ДДММГГГГ Да тум по след њег да на пе ри о да из ве шта-

ва ња
7

Ли це од го вор но за 
из ве штај

Знак (30) Име осо бе од го вор не за из ве штај 8

Иден ти фи ка ци о ни 
број тран сак ци је

Број (8) Уза стоп ни број 9

IC ши фра Знак (2) Тип про ме не ин вен та ра 10
Шар жа Знак (20) Је дин стве на иден ти фи ка ци о на озна ка 

шар же ну кле ар ног ма те ри ја ла
11

КТМ Знак (1) Кључ на тач ка ме ре ња 12
Ме ре ње Знак (1) Ши фра ме ре ња 13
Об лик ма те ри ја ла Знак (2) Ши фра об ли ка ма те ри ја ла 14
Кон теј нер за ма те-
ри јал

Знак (1) Ши фра кон теј не ра ма те ри ја ла 15

Ста ње ма те ри ја ла Знак (1) Ши фра ста ња ма те ри ја ла 16
ЗМБ од Знак (4) Ши фра зо не ма те ри јал ног ба лан са по ши-

ља о ца MBA (са мо за IC ши фре RD и RF)
17

ЗМБ до Знак (4) Ши фра зо не ма те ри јал ног ба лан са при ма-
о ца MBA (са мо за IC ши фре SD и SF)

18

Прет ход на шар жа Знак (20) На зив прет ход не шар же (са мо за IC ши-
фру RB)

19

Пр во бит ни да тум ДДММГГГГ Књи го вод стве ни да тум ли ни је ко ја се ис-
пра вља (увек пр ва ли ни ја у лан цу ис прав ки)

20

Да тум вр ше ња фи-
зич ког ин вен та ра 
(PIT)

ДДММГГГГ Да тум вр ше ња фи зич ког ин вен та ра (PIT) 
на ко ји се од но си MF при ла го ђа ва ње (ко-
ри сти ти са мо за ши фру IC MF)

21

Број ли ни је Број (8) Уза стоп ни број, без пра зних ку ћи ца 22
Књи го вод стве ни 
да тум

ДДММГГГГ Да тум на сту па ња или утвр ђи ва ња про ме не 
ин вен та ра 

23

Став ке Број (6) Број став ки 24
Ка те го ри ја еле-
мен та

Знак (1) Ка те го ри ја ну кле ар ног ма те ри ја ла 25
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На зив/озна ка Са др жај На по ме не #
Те жи на еле мен та Број (24,3) Те жи на еле мен та 26
Изо топ Знак (1) G за U-235, K за U-233, J за ме ша ви ну 

U-235 и U-233
27

Фи си о на те жи на Број (24,3) Те жи на фи си о них изо то па 28
Изо топ ски са став Знак (130) Те жи на изо то па U, Pu (са мо уко ли ко је та-

ко до го во ре но по себ ним од ред ба ма кон-
тро ле и над зо ра)

29

Оба ве за Знак (2) Оба ве за кон тро ле и над зо ра над ну кле ар-
ним ма те ри ја лом

30

Прет ход на ка те го-
ри ја

Знак (1) Прет ход на ка те го ри ја ну кле ар ног ма те-
ри ја ла (упо тре бља ва се са мо за IC ши фре 
CB, CC и CE)

31

Прет ход на оба ве за Знак (2) Прет ход на оба ве за (упо тре бља ва се са мо 
за IC ши фре BR, CR, PR и SR)

32

CAM ши фра од Знак (8) Ши фра за иден ти фи ка ци ју ма лих има ла-
ца- по ши ља лац

33

CAM ши фра до Знак (8) Ши фра за иден ти фи ка ци ју ма лих има ла-
ца- при ма лац

34

До ку мент Знак (70) Упу ћи ва ње на пра те ће до ку мен те ко је 
утвр ди опе ра тер

35

Иден ти фи ка ци о ни 
број кон теј не ра 

Знак (20) Иден ти фи ка ци ја кон теј не ра ко ју утвр ди 
опе ра тер

36

Ис прав ка Знак (1) D за бри са ње, А за до да ва ње ко ји је део 
па ра бри са ње/до да ва ње, L за унос на кнад-
не ли ни је (не за ви сно до да ва ње)

37

Прет ход ни из ве-
штај

Број (8) Број из ве шта ја ли ни је ко ја се ис пра вља 38

Прет ход на ли ни ја Број (8) Број ли ни је ко ја се ис пра вља 39
На по ме на Знак (256) На по ме на опе ра те ра 40
Из га ра ње Број (6) Из га ра ње у MW да ни/то не (упо тре бља ва 

се са мо за IC ши фре NL и NP у ну кле ар-
ним ре ак то ри ма)

41

ЦРЦ Број (20) Хе шов ма те ма тич ки мо дел ли ни је за на ме-
не кон тро ле ква ли те та

42

Прет ход ни ЦРЦ Број (20) Хе шов ма те ма тич ки мо дел ли ни је ко ју 
тре ба ис пра ви ти

43

Прет ход но оба ве-
ште ње

Знак (8) Упу ћи ва ње на прет ход но оба ве ште ње до-
ста вље но Евро а то му (упо тре бља ва се са-
мо за IC ши фре RD, RF, SD и SF)

44

Кам па ња Знак (12) Иден ти фи ка ци о на озна ка кам па ње по-
стро је ња за пре ра ду

45

Ре ак тор Знак (12) Ши фра ре ак то ра за кам па њу пре ра де 46
Гре шка Знак (8) По себ на ши фра за по тре бе про це не 47

Објашњења
1. MBA (ЗМБ):
Ши фра за зо ну ма те ри јал ног ба лан са при ли ком из ве шта ва-

ња. О овој ши фри Аген ци ја оба ве шта ва по стро је ње о ко јем је реч.
2. RE PORT TYPE /ВР СТА ИЗ ВЕ ШТА ЈА:
И за из ве шта је о про ме ни ин вен та ра.
3. RE PORT DA TE/ДА ТУМ ИЗ ВЕ ШТА ЈА:
Да тум за вр шет ка из ве шта ја.
4. RE PORT NUM BER/БРОЈ ИЗ ВЕ ШТА ЈА:
Уза стоп ни број, без пра зних ку ћи ца.
5. LI NE CO UNT/БРОЈ ЛИ НИ ЈА:
Уку пан број ли ни ја у из ве шта ју.
6. START RE PORT/ПО ЧЕ ТАК ИЗ ВЕ ШТА ЈА:
Пр ви дан пе ри о да из ве шта ва ња.
7. END RE PORT/КРАЈ ИЗ ВЕ ШТА ЈА:
По след њи дан пе ри о да из ве шта ва ња.
8. RE POR TING PER SON/ЛИ ЦЕ ОД ГО ВОР НО ЗА ИЗ ВЕ-

ШТАЈ:
Име осо бе од го вор не за из ве штај.
9. TRAN SAC TION ID/ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ О НИ БРОЈ ТРАН-

САК ЦИ ЈЕ:
Уза стоп ни број. Упо тре бља ва се за иден ти фи ка ци ју свих ли-

ни ја про ме не ин вен та ра ко је се од но се на исту фи зич ку тран сак-
ци ју.

10. IC CO DE/IC ШИ ФРА:
Мо ра се упо тре би ти јед на од сле де ћих ши фа ра:

Кључ на реч Ши фра Об ја шње ње
При јем RD При јем ну кле ар ног ма те ри ја ла из зо не ма те ри јал-

ног ба лан са у Ре пу бли ци Ср би ји.
Увоз RF Увоз ну кле ар ног ма те ри ја ла из тре ће др жа ве.
По шиљ ка SD Тран сфер ну кле ар ног ма те ри ја ла у зо ну ма те ри-

јал ног ба лан са уну тар Ре пу бли ке Ср би је.

Кључ на реч Ши фра Об ја шње ње
Из воз SF Из воз ну кле ар ног ма те ри ја ла у тре ћу др жа ву.
Тран сфер у об ра ђен 
от пад

TC Ну кле ар ни ма те ри јал са др жан у от па ду, из ме рен 
или про це њен на осно ву ме ре ња, ко ји је об ра ђен 
(на при мер, у ста кло, це мент, бе тон или би ту мен) 
та ко да ни је по го дан за да љу ну кле ар ну упо тре бу. 
Ко ли чи на по ме ну тог ну кле ар ног ма те ри ја ла се од-
у зи ма од ин вен та ра у зо ни ма те ри јал ног ба лан са. 
За ову вр сту ма те ри ја ла је по треб но во ди ти одво-
је не еви ден ци је.

Ну кле ар ни  
ма те ри јал ис пу штен 
у жи вот ну сре ди ну

TE Ну кле ар ни ма те ри јал са др жан у от па ду из ме рен 
или про це њен на осно ву ме ре ња ко ји је не по врат-
но ис пу штен у жи вот ну сре ди ну као по сле ди ца 
пла ни ра ног ис пу шта ња. Ко ли чи на по ме ну тог ну-
кле ар ног ма те ри ја ла се од у зи ма од ин вен та ра у зо-
ни ма те ри јал ног ба лан са.

Тран сфер у за др жан 
от пад

TW Ну кле ар ни ма те ри јал на стао то ком об ра де или као 
по сле ди ца не зго де на ра ду, са др жан у от па ду ко ји 
је из ме рен или про це њен на осно ву ме ре ња, ко ји је 
пре ба чен на по себ ну ло ка ци ју у окви ру зо не ма те-
ри јал ног ба лан са из ко је се мо же пре у зе ти. Ко ли-
чи на по ме ну тог ну кле ар ног ма те ри ја ла се од у зи ма 
од ин вен та ра у зо ни ма те ри јал ног ба лан са. За ову 
вр сту ма те ри ја ла је по треб но во ди ти одво је не еви-
ден ци је.

По нов ни тран сфер 
из об ра ђе ног от па да

FC По нов ни тран сфер из об ра ђе ног от па да у ин вен-
тар зо не ма те ри јал ног ба лан са. При ме њу је се ка да 
се об ра ђе ни от пад под врг не пре ра ди.

По нов ни тран сфер 
из за др жа ног от па да

FW По нов ни тран сфер из за др жа ног от па да у ин вен-
тар зо не ма те ри јал ног ба лан са. При ме њу је се ка-
да се за др жа ни от пад по но во пре у зи ма са по себ не 
ло ка ци је уну тар зо не ма те ри јал ног ба лан са или за 
об ра ду ко ја укљу чу је раз два ја ње еле ме на та у зо ни 
ма те ри јал ног ба лан са или ра ди сла ња из зо не ма-
те ри јал ног ба лан са.

Гу би так услед 
не зго де

LA Не на док на див и не на ме ран гу би так ко ли чи не ну-
кле ар ног ма те ри ја ла као ре зул тат опе ра тив не не-
зго де. Упо тре ба ове ши фре зах те ва до ста вља ње 
по себ ног из ве шта ја Аген ци ји.

Сти ца ње услед 
не зго де

GA Нео че ки ва но про на ђен ну кле ар ни ма те ри јал, из у-
зев оног ко ји се от кри је то ком вр ше ња фи зич ког 
ин вен та ра. Упо тре ба ове ши фре зах те ва до ста вља-
ње по себ ног из ве шта ја Аген ци ји.

Про ме на ка те го ри је CE Књи го вод стве ни пре нос ко ли чи не ну кле ар ног ма-
те ри ја ла из јед не ка те го ри је у дру гу (члан 18.) као 
по сле ди ца по ступ ка обо га ћи ва ња (за сва ку про ме-
ну ка те го ри је ис пу ња ва се са мо јед на ли ни ја).

Про ме на ка те го ри је CB Књи го вод стве ни пре нос ко ли чи не ну кле ар ног ма-
те ри ја ла из јед не ка те го ри је у дру гу (члан 18.) као 
по сле ди ца по ступ ка ме ша ња (за сва ку про ме ну ка-
те го ри је ис пу ња ва се са мо јед на ли ни ја).

Про ме на ка те го ри је CC Књи го вод стве ни пре нос ко ли чи не ну кле ар ног ма-
те ри ја ла из јед не ка те го ри је у дру гу (члан 18.) за 
све оста ле про ме не ка те го ри је ко је не об у хва та ју 
ши фре CE и CB (за сва ку про ме ну ка те го ри је ис-
пу ња ва се са мо јед на ли ни ја).

Ре шар жи ра ње RB Књи го вод стве ни пре нос ко ли чи не ну кле ар ног ма-
те ри ја ла из јед не шар же у дру гу (за сва ко ре шар-
жи ра ње ис пу ња ва се са мо јед на ли ни ја).

Про ме на по себ не 
оба ве зе

BR Књи го вод стве ни пре нос ко ли чи не ну кле ар ног 
ма те ри ја ла из јед не по себ не оба ве зе кон тро ле и 
над зо ра у дру гу (члан 17. став 1.) ра ди рав но те же 
укуп них за ли ха ура ни ју ма на кон по ступ ка ме ша-
ња (за сва ку про ме ну оба ве зе ис пу ња ва се са мо 
јед на ли ни ја).

Про ме на по себ не 
оба ве зе

PR Књи го вод стве ни пре нос ко ли чи не ну кле ар ног 
ма те ри ја ла из јед не по себ не оба ве зе кон тро ле и 
над зо ра у дру гу (члан 17. став 1.) ка да ну кле ар ни 
ма те ри јал уђе или на пу сти књи го вод стве ни би ланс 
(за сва ку про ме ну оба ве зе ис пу ња ва се са мо јед на 
ли ни ја).

Про ме на по себ не 
оба ве зе

SR Књи го вод стве ни пре нос ко ли чи не ну кле ар ног ма-
те ри ја ла из јед не по себ не оба ве зе кон тро ле и над-
зо ра у дру гу (члан 17. став 1.) на кон раз ме не или 
за ме не оба ве зе (за сва ку про ме ну оба ве зе ис пу ња-
ва се са мо јед на ли ни ја).

Про ме на по себ не 
оба ве зе

CR Књи го вод стве ни пре нос ко ли чи не ну кле ар ног ма-
те ри ја ла из јед не по себ не оба ве зе кон тро ле и над-
зо ра у дру гу (члан 17. став 1.) за оста ле про ме не 
ко је ни су об у хва ће не ши фра ма BR, PR или SR (за 
сва ку про ме ну оба ве зе ис пу ња ва се са мо јед на ли-
ни ја).

Ну кле ар на про из-
вод ња

NP По ве ћа ње ко ли чи не ну кле ар ног ма те ри ја ла услед 
ну кле ар не тран сфор ма ци је.

Ну кле ар ни гу би ци NL Сма ње ње ко ли чи не ну кле ар ног ма те ри ја ла услед 
ну кле ар не тран сфор ма ци је.
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Кључ на реч Ши фра Об ја шње ње

Раз ли ка по ши ља-
лац/при ма лац

DI Раз ли ка по ши ља лац/при ма лац (ви ди те члан 2.19)

Но ва ме ре ња NM Ко ли чи на ну кле ар ног ма те ри ја ла у јед ној од ре ђе-
ној шар жи, об ра чу на та у зо ни ма те ри јал ног ба лан-
са ко ја је раз ли ка из ме ђу но во из ме ре не ко ли чи не 
и ра ни је об ра чу на те ко ли чи не, а ко ја ни је раз ли ка 
по ши ља лац/при ма лац ни ти ис прав ка.

При ла го ђа ва ње 
би лан са

BJ Ко ли чи на ну кле ар ног ма те ри ја ла об ра чу на та у 
зо ни ма те ри јал ног ба лан са ко ја је раз ли ка из ме ђу 
ре зул та та фи зич ког ин вен та ра ко ји је са чи нио опе-
ра тер по стро је ња за вла сти те по тре бе (спи сак фи-
зич ког ин вен та ра ни је до ста вљен Аген ци ји и књи-
го вод стве ног ин вен та ра утвр ђе ног на исти дан.

Не е ви ден ти ран  
ма те ри јал

MF Књи го вод стве но при ла го ђа ва ње не е ви ден ти ра-
ног ма те ри ја ла. Мо ра би ти јед на ко ра зли ци из ме-
ђу за вр шног фи зич ког ин вен та ра (PE) и за вр шног 
књи го вод стве ног ин вен та ра (BA) из ра же ног у из-
ве шта ју ма те ри јал ног ба лан са (Анекс IV). Пр во-
бит ни да тум мо ра би ти јед нак да ту му вр ше ња фи-
зич ког ин вен та ра док књи го вод стве ни да тум мо ра 
би ти да тум по сле вр ше ња фи зич ког ин вен та ра.

За о кру жи ва ње RA При ла го ђа ва ње за о кру жи ва њем да би се из нос ко-
ли чи на из из ве шта ја за од ре ђе но раз до бље по ду-
да рао са за вр шним књи го вод стве ним ин вен та ром 
зо не ма те ри јал ног ба лан са.

При ла го ђа ва ње 
изо то па

RS При ла го ђа ва ње да би се из нос ко ли чи на изо то па 
из из ве шта ја по ду да рао са за вр шним књи го вод-
стве ним ин вен та ром за U-235 у зо ни ма те ри јал ног 
ба лан са.

Про из вод ња  
ма те ри ја ла

MP Ко ли чи на ну кле ар ног ма те ри ја ла до би је на од суп-
стан ци ко је пр во бит но ни су би ле пред мет кон-
тро ле и над зо ра над ну кле ар ним ма те ри ја лом, а 
по ста ле су пред мет кон тро ле и над зо ра за то што 
њи хо ва кон цен тра ци ја са да пре ва зи ла зи ми ни мал-
не гра нич не вред но сти.

Пре ста нак упо тре бе TU Ко ли чи на ну кле ар ног ма те ри ја ла за ко ју се, из 
прак тич них или еко ном ских раз ло га, сма тра да је 
ни је мо гу ће об но ви ти јер:
(1) је са др же крај њи про из во ди упо тре бље ни у не 
ну кле ар не свр хе;
или
(2) се са др жи у от па ду у вр ло ни ској кон цен тра-
ци ји из ме ре ној или про це ње ној на осно ву ме ре ња, 
чак и уко ли ко овај ма те ри јал ни је ис пу штен у жи-
вот ну сре ди ну.
Количина поменутог нуклеарног материјала се 
одузима од инвентара у зони материјалног баланса.

За вр шни  
књи го вод стве ни 
ин вен тар

BA Књи го вод стве ни ин вен тар на кра ју вре мен ског 
пе ри о да из ве шта ва ња и на дан из ра де фи зич ког 
ин вен та ра (PIT), за себ но за сва ку ка те го ри ју ну-
кле ар ног ма те ри ја ла и за сва ку по себ ну оба ве зу 
кон тро ле и над зо ра.

11. BATCH/ШАР ЖА:
Опе ра тер мо же да иза бе ре озна ку шар же, али:
1) у слу ча ју про ме не ин вен та ра „при јем (RD)”, по треб но је 

на ве сти озна ку шар же ко ју је упо тре био по ши ља лац;
2) озна ка шар же се не мо же по но во упо тре би ти за дру гу шар-

жу у ис тој зо ни ма те ри јал ног ба лан са.

12. KMP/КТМ:
Кључ на тач ка ме ре ња. О ши фра ма се оба ве шта ва за ин те ре-

со ва но по стро је ње по себ ним од ред ба ма кон тро ле и над зо ра над 
ну кле ар ним ма те ри ја лом. Уко ли ко ни су на ве де не ши фре, упо тре-
бља ва се „&”.

13. ME A SU RE MENT/МЕ РЕ ЊЕ:
По треб но је на ве сти основ по ком је утвр ђе на на ве де на ко ли-

чи на ну кле ар ног ма те ри ја ла. Мо ра се упо тре би ти јед на од сле де-
ћих ши фа ра:

Из ме ре на Про це ње на Об ја шње ње
M E У зо ни ма те ри јал ног ба лан са о ко јој се из ве шта ва.
N F У дру гој зо ни ма те ри јал ног ба лан са.
T G У зо ни ма те ри јал ног ба лан са о ко јој се из ве шта ва ка да су 

те жи не би ле да те у прет ход ном из ве шта ју о про ме на ма 
ин вен та ра или у спи ску фи зич ког ин вен та ра.

L H У дру гој зо ни ма те ри јал ног ба лан са ка да су те жи не би ле 
да те у прет ход ном из ве шта ју о про ме на ма ин вен та ра или 
у спи ску фи зич ког ин вен та ра за тре нут ну зо ну ма те ри-
јал ног ба лан са.

14. MA TE RIAL FORM/ОБ ЛИК МА ТЕ РИ ЈА ЛА:
Мо ра се упо тре би ти јед на од сле де ћих ши фа ра:

Основ ни вр ста об ли ка ма те ри ја ла Под вр ста Ши фра
Ру де OR
Кон цен тра ти YC
Ура ни јум хек са флу о рид (UF6) U6
Ура ни јум те тра флу о рид (UF4) U4
Ура ни јум ди ок сид(UО2) U2
Ура ни јум три ок сид(UО3) U3
Ура ни јум ок сид (U3O8) U8
То ри јум ок сид (ТhO2) T2

Осно ви вр ста об ли ка ма те ри ја ла Под вр ста Ши фра
Рас тво ри Ни трат LN

Флу о рид LF
Оста ло LO

Прах Хо мо ген PH
Хе те ро ген PN

Ке ра ми ка Та бле те CP
Ку гли це CS
Оста ло CO

Ме тал Чист MP
Ле гу ре MA

Го ри во Шип ке, игле ER
Пло че EP
Сно по ви EB
Скло по ви EA
Оста ло EO

Осно ви вр ста об ли ка ма те ри ја ла Под вр ста Ши фра
Плом би ра ни из во ри QS

Ма ње ко ли чи не/узор ци SS
Оста ци Хо мо ге ни SH

Хе те ро ге ни (од чи шће ња, клин ке ри, 
муљ, фи ни прах, оста ло)

SN

Чврст от пад Обло ге AH
Ме ша ни (пла сти ка, ру ка ви це, па-
пир, итд.)

AM

Кон та ми ни ра на опре ма AC
Оста ло AO

Теч ни от пад Ни ско ак тив ни WL
Сред ње ак тив ни WM
Ви со ко ак тив ни WH

Об ра ђен от пад Ста кло NG
Би ту мен NB
Бе тон NC
Оста ло NO

15. MA TE RIAL CON TA I NER/КОН ТЕЈ НЕР ЗА МА ТЕ РИ ЈАЛ:
Мо ра се упо тре би ти јед на од сле де ћих ши фа ра:

Вр ста кон теј не ра Ши фра
Ци лин дар C
Па кет P
Бу бањ D
Не за ви сна го ри ва је ди ни ца S
Ка вез B
Бо ца F
Ре зер во ар или дру ги кон теј нер T
Оста ло O

16. MA TE RIAL STA TE/СТА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА:
Мо ра се упо тре би ти јед на од сле де ћих ши фа ра:

Ста ње Ши фра
Свеж ну кле ар ни ма те ри јал F
Озра чен ну кле ар ни ма те ри јал I
От пад W
Ма те ри јал ко ји ни је мо гу ће об но ви ти N

17. MBA FROM/ЗМБ ОД:
Упо тре бља ва се са мо са ши фра ма про ме не ин вен та ра RD и 

RF. За ши фру про ме не ин вен та ра RD, на во ди се ши фра зо не ма те-
ри јал ног ба лан са по ши ља о ца. Уко ли ко је ова ши фра не по знат, на во-
де се ши фре „F”, „Q” или „W” (за MBA по ши ља о ца у Фран цу ској, 
Ује ди ње ном Кра љев ству или др жа ви без ну кле ар ног на о ру жа ња) 
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као и пун на зив и адре са по ши ља о ца у по ље за при мед бе (40). За 
ши фру про ме не ин вен та ра RF, на во ди се ши фра др жа ве из во зни ка 
или MBA ши фра по стро је ња ко је из во зи, ка да је по зна то, као и пун 
на зив и адре са по ши ља о ца у по ље за при мед бе (40).

18. MBA TO/ЗМБ ДО:
Упо тре бља ва се са мо са ши фра ма про ме не ин вен та ра SD и 

SF. За ши фру про ме не ин вен та ра RD, на во ди се ши фра зо не ма те-
ри јал ног ба лан са при ма о ца. Уко ли ко је ова ши фра не по знат, на во-
де се ши фре „F”, „Q” или „W” (за MBA при ма о ца у Фран цу ској, 
Ује ди ње ном Кра љев ству или др жа ви без ну кле ар ног на о ру жа ња) 
као и пун на зив и адре са при ма о ца у по ље за при мед бе (40). За 
ши фру про ме не ин вен та ра SF, на во ди се ши фра др жа ве уво зни ка 
или MBA ши фра по стро је ња ко је уво зи, ка да је по зна то, као и пун 
на зив и адре са при ма о ца у по ље за при мед бе (40).

19. PRE VI O US BATCH/ПРЕТ ХОД НА ШАР ЖА:
Озна ка шар же пре ре шар жи ра ња. Озна ка шар же пре ре шар-

жи ра ња се на во ди у по љу 11.
20. ORI GI NAL DA TE/ПР ВО БИТ НИ ДА ТУМ:
У слу ча ју ис прав ке, тре ба на ве сти дан, ме сец и го ди ну ка да 

је пр во бит но уне та ли ни ја ко ју је по треб но ис пра ви ти. За ис прав ке 
у ни зу, пр во бит ни да тум је увек књи го вод стве ни да тум пр ве ли ни-
је у ни зу. За на кнад не ли ни је (не за ви сне до дат ке), пр во бит ни да-
тум је да тум ка да је на сту пи ла про ме на ин вен та ра.

21. PIT DA TE/ДА ТУМ ВР ШЕ ЊА ФИ ЗИЧ КОГ ИН ВЕН ТА РА:
Да тум из ра де фи зич ког ин вен та ра ка ко што је на ве де но у из-

ве шта ју зо не ма те ри јал ног би лан са на ком се за сни ва књи го вод-
стве но при ла го ђа ва ње MUF-а (не е ви ден ти ра ног ма те ри ја ла). Ко-
ри сти се са мо са ши фром про ме не ин вен та ра MF.

22. LI NE NUM BER/БРОЈ ЛИ НИ ЈЕ:
Уза стоп ни број, по чев од бро ја 1 у сва ком из ве шта ју, без пра-

зних ку ћи ца.
23. AC CO UN TING DA TE/КЊИ ГО ВОД СТВЕ НИ ДА ТУМ:
Дан, ме сец и го ди на ка да је на сту пи ла или по ста ла по зна та 

про ме на ин вен та ра. 
24. ITEMS/СТАВ КЕ:
По треб но је на ве сти број став ки ко је чи не шар жу. Уко ли ко 

се про ме на ин вен та ра са сто ји од ви ше ли ни ја, збир бро ја на ве де-
них став ки мо ра би ти јед нак укуп ном бро ју став ки ко је при па да ју 
истом иден ти фи ка ци о ном бро ју тран сак ци је ID. Уко ли ко тран сак-
ци ја об у хва та ви ше од јед ног еле мен та, број став ки се са мо на во ди 
у ли ни ји(ја ма) за ка те го ри ју еле мен та ко ји има нај ве ћу стра те шку 
вред ност (опа да ју ћим ре до сле дом: P, H, L, N, D, T).

25. ELE MENT CA TE GORY/КА ТЕ ГО РИ ЈА ЕЛЕ МЕ НА ТА:
Мо ра се упо тре би ти јед на од сле де ћих ши фа ра:

Ка те го ри ја ну кле ар ног ма те ри ја ла Ши фра
Плу то ни јум P
Ви со ко обо га ће ни ура ни јум (20 % обогаћења и више) H
Ни ско обо га ће ни ура ни јум (обогаћен више од природног али мање од 20 %) L
При род ни ура ни јум N
Оси ро ма ше ни ура ни јум D
То ри јум T

26. ELE MENT WE IGHT/ТЕ ЖИ НА ЕЛЕ МЕН ТА:
По треб но је на ве сти те жи ну ка те го ри је еле мен та сход но по-

љу 25. Све те жи не се на во де у гра ми ма. У књи го вод стве ним ли ни-
ја ма мо гу се на во ди ти де ци мал ни бро је ви с нај ви ше три де ци ма ле.

27. ISO TO PE/ИЗО ТОП:
Ова ши фра озна ча ва на ве де не фи си о не изо то пе и упо тре бља-

ва се ка да се на во ди те жи на фи си о них изо то па (28). Упо тре би те 
ши фре G за U-235, K за U-233, J за ме ша ви ну U-235 и U-233.

28. FIS SI LE WE IGHT/ФИ СИ О НА ТЕ ЖИ НА:
Уко ли ко ни је дру га чи је на зна че но у по себ ним од ред ба ма 

кон тро ле и над зо ра над ну кле ар ним ма те ри ја лом, те жи на фи си о-
них изо то па се мо ра на ве сти са мо за обо га ће ни ура ни јум и про ме-
не ка те го ри је ко ја об у хва та ју обо га ће ни ура ни јум. Све те жи не се 
на во де у гра ми ма. У књи го вод стве ним ли ни ја ма мо гу се на во ди ти 
де ци мал ни бро је ви с нај ви ше три де ци ма ле.

29. ISO TO PIC COM PO SI TION/ИЗО ТОП СКИ СА СТАВ:
Уко ли ко је та ко до го во ре но по себ ним од ред ба ма кон тро ле 

и над зо ра над ну кле ар ним ма те ри ја лом, изо топ ски са став U и/
или Pu се мо ра на ве сти у фор ма ту, као спи сак те жи на [број(18,3)] 
одво је не тач ком и за ре зом за озна ча ва ње те жи не U-233, U-234, 
U-235, U-236,U-238 или Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241, Pu-242. У 
књи го вод стве ним ли ни ја ма мо гу се на во ди ти де ци мал ни бро је ви 
са нај ви ше три де ци ма ле.

30. OBLI GA TION/ОБА ВЕ ЗА:
На зна ка по себ не оба ве зе кон тро ле и над зо ра ко ју је пре у зе ла 

Ре пу бли ка Ср би ја на осно ву Спо ра зу ма за кљу че ног са тре ћом др-
жа вом или ме ђу на род ном ор га ни за ци јом ко ји се од но си на ма те ри-
јал (члан 17). Аген ци ја за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле-
ар ну си гур ност Србије упу ћу је по стро је њу од го ва ра ју ће ши фре.

31. PRE VI O US CA TE GORY/ПРЕТ ХОД НА КА ТЕ ГО РИ ЈА:
Ши фра ка те го ри је ну кле ар ног ма те ри ја ла пре про ме не ка те-

го ри је. По треб но је на ве сти од го ва ра ју ћу ши фру по сле про ме не у 
по ље 25. Упо тре бља ва се са мо са ши фра ма за про ме ну ин вен та ра 
CE, CB и CC.

32. PRE VI O US OBLI GA TION/ПРЕТ ХОД НА ОБА ВЕ ЗА:
Ши фра по себ не оба ве зе кон тро ле и над зо ра ко ја се упо тре-

бља ва ла за ну кле ар ни ма те ри јал пре про ме не. По треб но је на ве-
сти од го ва ра ју ћу ши фру по сле про ме не у по ље 30. Упо тре бља ва 
се са мо са ши фра ма за про ме ну ин вен та ра BR, CR, PR и SR.

33. CAM CO DE ТО/CAM ШИ ФРА ОД:
Ши фра по стро је ња из Анек са I-Е по ши ља о ца. Kомисија упу-

ћу је опе ра те ру или те лу од го ва ра ју ћу ши фру. По јед но ста вље ни 
по ступ ци из ве шта ва ња се при ме њу ју на ове опе ра те ре.

34. CAM CO DE FROM/CAM ШИ ФРА ДО:
Ши фра по стро је ња из Анек са I-Е при ма о ца. Kомисија упу ћу-

је опе ра те ру или те лу од го ва ра ју ћу ши фру. По јед но ста вље ни по-
ступ ци из ве шта ва ња се при ме њу ју на ове опе ра те ре.

35. DO CU MENT/ДО КУ МЕНТ:
Упу ћи ва ње на пра те ћи(е) до ку мент(е) ко је утвр ди опе ра тер.
36. CON TA I NER ID/ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ О НИ БРОЈ КОН ТЕЈ-

НЕ РА:
Опе ра тер од ре ђу је број кон теј не ра. По да так по из бо ру ко ји се 

мо же упо тре би ти у оним слу ча је ви ма ка да се број кон теј не ра не 
на ве де на озна ци шар же.

37. COR REC TION/ИС ПРАВ КА:
Ис прав ке се вр ше бри са њем по гре шне ли ни је(а) и до да ва-

њем ис прав не(их), по по тре би. Мо ра се упо тре би ти јед на од сле-
де ћих ши фа ра:

Ши фра Об ја шње ње
D Бри са ње. По треб но је иден ти фи ко ва ти ли ни ју ко ја се бри ше на во ђе њем 

у по љу 38 бро ја из ве шта ја (4), у по љу 39 бро ја ли ни је (22) и у по љу 43 
CRC (42) ко ји су би ли на ве де ни за пр во бит ну ли ни ју. Оста ла по ља ни је 
по треб но на во ди ти.

A До да ва ње (чи ни део па ра бри са ње/до да ва ње). По треб но је на ве сти ис-
прав ну ли ни ју са свим по љи ма са по да ци ма, укљу чу ју ћи по ље са „прет-
ход ним из ве шта јем” (38) и по ље „прет ход на ли ни ја” (39). По ље „прет ход-
на ли ни ја” (39) мо ра да са др жи јед нак број ли ни ја (22) као и ли ни ја ко ја 
се за ме њу је па ром бри са ње/до да ва ње.

L На кнад на ли ни ја (не за ви сни до да так). За ли ни ју ко ја се на кнад но до да је 
по треб но је на ве сти сва по ља са по да ци ма, укљу чу ју ћи по ље са „прет ход-
ним из ве шта јем” (38). По ље „прет ход ни из ве штај” (38) мо ра да са др жи 
број из ве шта ја (4) из ве шта ја у ко ји би се увр сти ла на кнад на ли ни ја.

38. PRE VI O US RE PORT/ПРЕТ ХОД НИ ИЗ ВЕ ШТАЈ:
На во ди се број из ве шта ја (4) ли ни је ко ју је по треб но ис пра-

ви ти.
39. PRE VI O US LI NE/ПРЕТ ХОД НА ЛИ НИ ЈА:
За бри са ња, или до да ва ња ко ја чи не део па ра бри са ње/до да-

ва ње, на во ди се број ли ни је (22) за ли ни ју ко ју је по треб но ис пра-
ви ти.

40. COM MENT/НА ПО МЕ НА:
По ље за сло бод ну, крат ку на по ме ну опе ра те ра (за ме њу је из-

дво је не крат ке при мед бе).
41. BURN-UP/ИЗ ГА РА ЊЕ:
За про ме не ин вен та ра NP или NL ти па у ну кле ар ним ре ак то-

ри ма, из га ра ње у MW да ни/то на.
42. CRC/ЦРЦ:
Хе шов ма те ма тич ки мо дел ли ни је за на ме не кон тро ле ква ли-

те та. О ба ве шта ва опе ра те ра о ал го рит му ко ји се упо тре бља ва.
43. PRE VI O US CRC/ПРЕТ ХОД НИ ЦРЦ:
Хе шов ма те ма тич ки мо дел ли ни је ко ју је по треб но ис пра ви ти.
44. ADVAN CE NO TI FI CA TION/ПРЕТ ХОД НО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ: 
Ши фра за упу ћи ва ње на прет ход но оба ве ште ње (чла но ви 20. 

и 21). Упо тре бља ва се са ши фра ма за про ме не ин вен та ра SF и RF 
и са оним про ме на ма ин вен та ра SD и RD ти па ка да др жа ве у ко јој 
се на ла зе по ши ља лац или при ма лац ни је пот пи сни ца истог спо ра-
зу ма о кон тро ли и над зо ру над ну кле ар ним ма те ри ја лом са Ме ђу-
на род ном аген ци јом за атом ску енер ги ју.
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45. CAM PA IGN/КАМ ПА ЊА:
Је дин стве на иден ти фи ка ци о на озна ка кам па ње пре ра де. Упо-

тре бља ва се са мо за про ме не ин вен та ра у про це сној зо ни(ама) ма-
те ри јал ног ба лан са у по стро је њи ма за об ра ду ислу же ног го ри ва.

46. RE AC TOR/РЕ АК ТОР:
Је дин стве на иден ти фи ка ци о на озна ка ре ак то ра чи је се озра-

че но го ри во скла ди шти или об ра ђу је. Упо тре бља ва се са мо за про-
ме не ин вен та ра у по стро је њи ма за скла ди ште ње или об ра ду ислу-
же ног го ри ва.

47. ER ROR PATH/ГРЕ ШКА:
По себ на ши фра ко јом се опи су ју гре шке при ме ре њу и њи-

хо ва про па га ци ја у свр ху про це не ма те ри јал ног ба лан са. Ши фре 
до го ва ра ју по стро је ње и Аген ци ја.

ОП ШТЕ НА ПО МЕ НЕ О ПО ПУ ЊА ВА ЊУ ИЗ ВЕ ШТА ЈА

1. У слу ча ју тран сфе ра ну кле ар ног ма те ри ја ла, по треб но је 
да по ши ља лац до ста ви при ма о цу све нео п ход не по дат ке за из ве-
штај о про ме на ма ин вен та ра.

2. Уко ли ко број ча ни по да ци са др же де ло ве је ди ни ца, ис пред 
де ци ма ле мо ра да сто ји тач ка.

3. Мо же се ко ри сти ти сле де ћих 55 зна ко ва: 26 ве ли ких сло ва 
од A до Z, бро је ви од 0 до 9 и зна ци „плус”, „ми нус”, „ко са цр та”, 
„зве зди ца”, „раз мак”, „јед на ко”, „ве ће”, „ма ње”, „тач ка”, „за рез”, 
„отво ре на за гра да”, „за тво ре на за гра да”, „две тач ке”, „до лар”, 
„про це нат”, „на вод ни ци”, „тач ка и за рез”, „упит ник” и „&”.

4. Из ве шта ји се мо ра ју при пре ми ти у скла ду са свет ски при-
хва ће ним озна че ним об ли ком из ве шта ја о ком се до го во ре Аген-
ци ја за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар ну су гур ност Ср-
би је и опе ра тер. 

6. Овај из ве штај, про пи сно по пу њен и пот пи сан, до ста вља се 
Аген ци ји за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар ну су гур-
ност Ср би је.

АНЕКСIV

ИЗ ВЕ ШТАЈ МА ТЕ РИ ЈАЛ НОГ БА ЛАН СА (MBR)

На зив/озна ка Са др жај На по ме не #
ЗМБ Знак (4) MBA ши фра MBA из ве шта ја 1
Вр ста из ве шта ја Знак (1) М за из ве шта је ма те ри јал ног ба лан са. 2
Да тум из ве шта ја ДДММГГГГ Да тум за вр шет ка из ве шта ја 3
По че так из ве шта ја ДДММГГГГ Да тум по чет ка MBR (да тум тре нут ног PIT 

+ 1 дан)
4

Крај из ве шта ја ДДММГГГГ Да тум за кљу че ња MBR (да тум тре нут ног 
PIT)

5

Број из ве шта ја Број (8) Уза стоп ни број, без пра зних ку ћи ца 6
Ка те го ри ја  
еле мен та

Знак (1) Ка те го ри ја ну кле ар ног ма те ри ја ла 7

Број ли ни ја Број (8) Уку пан број ли ни ја у из ве шта ју 8
Ли це од го вор но за 
из ве штај

Знак (30) Име осо бе од го вор не за из ве штај 9

IC ши фра Знак (2) Тип про ме не ин вен та ра 10
Број ли ни је Број (8) Уза стоп ни број, без пра зних ку ћи ца 11
Те жи на елемента Број (24,3) Те жи на еле мен та 12
Изо топ Знак (1) G за U-235, K за U-233, J за ме ша ви ну 

U-235 и U-233
13

Фи си о на те жи на Број (24,3) Те жи на фи си о них изо то па 14
Оба ве за Знак (2) Оба ве за кон тро ле и над зо ра над ну кле ар-

ним ма те ри ја лом
15

Ис прав ка Знак (1) D за бри са ње, А за до да ва ње ко је је део 
па ра бри са ње/до да ва ње, L за унос на кнад-
не ли ни је (не за ви сна до да ва ња)

16

Прет ход ни 
из ве штај 

Број (8) Број из ве шта ја ли ни је ко ја се ис пра вља 17

Прет ход на ли ни ја Број (8) Број ли ни је ко ја се ис пра вља 18
На по ме на Знак (256) На по ме на опе ра то ра 19
ЦРЦ Број (20) Хе шов ма те ма тич ки мо дел ли ни је за на-

ме не кон тро ле ква ли те та
20

Прет ход ни ЦРЦ Број (20) Хе шов ма те ма тич ки мо дел ли ни је ко ја се 
ис пра вља

21

Објашњења
1. MBA/ЗМБ:
Ши фра за зо ну ма те ри јал ног ба лан са при ли ком из ве шта ва ња. 

О овој ши фри Аген ци ја за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле-
ар ну си гур ност Ср би је оба ве шта ва по стро је ње о ко јем је реч.

2. RE PORT TYPE /ВР СТА ИЗ ВЕ ШТА ЈА:
М за из ве шта је ма те ри јал ног ба лан са.
3. RE PORT DA TE/ДА ТУМ ИЗ ВЕ ШТА ЈА:
Да тум за вр шет ка из ве шта ја.
4. START RE PORT/ПО ЧЕ ТАК ИЗ ВЕ ШТА ЈА:
Да тум по чет ка MBR, да тум да на ко ји не по сред но сле ди да ну 

прет ход ног вр ше ња фи зич ког ин вен та ра. 
5. END RE PORT/КРАЈ ИЗ ВЕ ШТА ЈА:
Да тум за кљу че ња MBR, да тум тре нут ног вр ше ња фи зич ког 

ин вен та ра.
6. RE PORT NUM BER/БРОЈ ИЗ ВЕ ШТА ЈА:
Уза стоп ни број, без пра зних ку ћи ца.
7. ELE MENT CA TE GORY/КА ТЕ ГО РИ ЈА ЕЛЕ МЕ НА ТА:
Мо ра ју се упо тре би ти сле де ће ши фре за ка те го ри је ну кле ар-

ног ма те ри ја ла:
Ка те го ри ја ну кле ар ног ма те ри ја ла Ши фра

Плу то ни јум P
Ви со ко обо га ће ни ура ни јум (20 % обогаћења и више) H
Ни ско обо га ће ни ура ни јум (обогаћен више од природног али мање од 20 %) L
При род ни ура ни јум N
Оси ро ма ше ни ура ни јум D
То ри јум T

8. LI NE CO UNT/БРОЈ ЛИ НИ ЈА:
Уку пан број ли ни ја у из ве шта ју.

9. RE POR TING PER SON/ЛИ ЦЕ ОД ГО ВОР НО ЗА ИЗ ВЕ-
ШТАЈ:

Име осо бе од го вор не за из ве штај.

10. IC CO DE/IC ШИ ФРА:
Раз ли чи те вр сте по да та ка о ин вен та ру и про ме на ма ин вен та-

ра је по треб но уне ти сход но до ле на ве де ном ре до сле ду. Мо ра се 
упо тре би ти јед на од сле де ћих ши фа ра:

Кључ на реч Ши фра Об ја шње ње
По че так фи зич ког  
ин вен та ра

PB Фи зич ки ин вен тар на по чет ку пе ри о да из-
ве шта ва ња (мо ра би ти јед нак фи зич ком 
ин вен та ру на кра ју прет ход ног пе ри о да 
из ве шта ва ња).

Про ме не ин вен та ра (само 
шифре у складу са доле 
наведеним списком)

За сва ки тип про ме не ин вен та ра, по треб но 
је уне ти јед ну збир ну ли ни ју за це ло ку пан 
пе ри од из ве шта ва ња (нај пре по ве ћа ње, 
по том сма ње ње).

За вр шни књи го вод стве ни 
ин вен тар

BA За вр шни књи го вод стве ни ин вен тар на 
кра ју пе ри о да из ве шта ва ња.  Мо ра би ти 
јед нак арит ме тич ком зби ру го ре на ве де-
них уно са MBR.

За вр шни фи зич ки  
ин вен тар

PE За вр шни фи зич ки ин вен тар на кра ју пе ри-
о да из ве шта ва ња.

Не е ви ден ти ран ма те ри јал MF Не е ви ден ти ран ма те ри јал. Из ра чу на ва се као
„за вр шни фи зич ки ин вен тар (PE)”
ми нус
„завршни књиговодствени инвентар (BA)”.

За про ме не ин вен та ра се мо ра упо тре би ти јед на од сле де ћих 
ши фа ра:

Кључ на реч Ши фра Об ја шње ње
При јем RD При јем ну кле ар ног ма те ри ја ла из зо не ма те ри јал-

ног ба лан са у Ре пу бли ци Ср би ји.
Увоз RF Увоз ну кле ар ног ма те ри ја ла из тре ће др жа ве.
По шиљ ка SD Тран сфер ну кле ар ног ма те ри ја ла у зо ну ма те ри јал-

ног ба лан са уну тар Ре пу бли ке Ср би је.
Из воз SF Из воз ну кле ар ног ма те ри ја ла у тре ћу др жа ву.
Тран сфер у об ра ђен 
от пад

TC Ну кле ар ни ма те ри јал са др жан у от па ду, из ме рен 
или про це њен на осно ву ме ре ња, ко ји је об ра ђен 
(на при мер, у ста кло, це мент, бе тон или би ту мен) 
та ко да ни је по го дан за да љу ну кле ар ну упо тре бу. 
Ко ли чи на по ме ну тог ну кле ар ног ма те ри ја ла се од-
у зи ма од ин вен та ра у зо ни ма те ри јал ног ба лан са. 
За ову вр сту ма те ри ја ла је по треб но во ди ти одво-
је не еви ден ци је.

Ис пу шта ње  
у жи вот ну сре ди ну

TE Ну кле ар ни ма те ри јал са др жан у от па ду из ме рен 
или про це њен на осно ву ме ре ња ко ји је не по врат-
но ис пу штен у жи вот ну сре ди ну као по сле ди ца 
пла ни ра ног ис пу шта ња. Ко ли чи на по ме ну тог ну-
кле ар ног ма те ри ја ла се од у зи ма од ин вен та ра у зо-
ни ма те ри јал ног ба лан са.
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Кључ на реч Ши фра Об ја шње ње
Тран сфер у за др жан 
от пад

TW Ну кле ар ни ма те ри јал на стао то ком об ра де или као 
по сле ди ца не зго де на ра ду, са др жан у от па ду ко ји 
је из ме рен или про це њен на осно ву ме ре ња, ко ји је 
пре ба чен на по себ ну ло ка ци ју у окви ру зо не ма те-
ри јал ног ба лан са из ко је се мо же пре у зе ти. Ко ли-
чи на по ме ну тог ну кле ар ног ма те ри ја ла се од у зи ма 
од ин вен та ра у зо ни ма те ри јал ног ба лан са. За ову 
вр сту ма те ри ја ла је по треб но во ди ти одво је не еви-
ден ци је.

>По нов ни тран сфер 
из об ра ђе ног от па да

FC По нов ни тран сфер из об ра ђе ног от па да у ин вен тар 
зо не ма те ри јал ног ба лан са. При ме њу је се ка да се 
об ра ђе ни от пад под врг не пре ра ди.

По нов ни тран сфер 
из за др жа ног от па да

FW По нов ни тран сфер из за др жа ног от па да у ин вен-
тар зо не ма те ри јал ног ба лан са. При ме њу је се ка-
да се за др жа ни от пад по но во пре у зи ма са по себ не 
ло ка ци је уну тар зо не ма те ри јал ног ба лан са или за 
об ра ду ко ја укљу чу је раз два ја ње еле ме на та у зо ни 
ма те ри јал ног ба лан са или ра ди сла ња из зо не ма те-
ри јал ног ба лан са.

Гу би так услед 
не зго де

LA Не на док на див и не на ме ран гу би так ко ли чи не ну-
кле ар ног ма те ри ја ла као ре зул тат опе ра тив не не-
зго де. Упо тре ба ове ши фре зах те ва до ста вља ње по-
себ ног из ве шта ја Аген ци ји за за шти ту од зра че ња 
и ну кле ар ну си гур ност Ср би је.

Сти ца ње услед 
не зго де

GA Нео че ки ва но про на ђен ну кле ар ни ма те ри јал, из-
у зев оног ко ји се от кри је то ком вр ше ња фи зич ког 
ин вен та ра. Упо тре ба ове ши фре зах те ва до ста вља-
ње по себ ног из ве шта ја Аген ци ји за за шти ту од 
зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је.

Про ме на ка те го ри је CE Књи го вод стве ни пре нос ко ли чи не ну кле ар ног ма-
те ри ја ла из јед не ка те го ри је у дру гу (члан 18.) као 
по сле ди ца по ступ ка обо га ћи ва ња (за сва ку про ме-
ну ка те го ри је ис пу ња ва се са мо јед на ли ни ја).

Про ме на ка те го ри је CB Књи го вод стве ни пре нос ко ли чи не ну кле ар ног ма-
те ри ја ла из јед не ка те го ри је у дру гу (члан 18.) као 
по сле ди ца по ступ ка ме ша ња (за сва ку про ме ну ка-
те го ри је ис пу ња ва се са мо јед на ли ни ја).

Про ме на ка те го ри је CC Књи го вод стве ни пре нос ко ли чи не ну кле ар ног ма-
те ри ја ла из јед не ка те го ри је у дру гу (члан 18.) за 
све оста ле про ме не ка те го ри је ко је не об у хва та ју 
ши фре CE и CB (за сва ку про ме ну ка те го ри је ис пу-
ња ва се са мо јед на ли ни ја).

Про ме на по себ не 
оба ве зе

BR Књи го вод стве ни пре нос ко ли чи не ну кле ар ног 
ма те ри ја ла из јед не по себ не оба ве зе кон тро ле и 
над зо ра у дру гу (члан 17. став 1.) ра ди рав но те же 
укуп них за ли ха ура ни ју ма на кон по ступ ка ме ша ња 
(за сва ку про ме ну оба ве зе ис пу ња ва се са мо јед на 
ли ни ја).

Про ме на по себ не 
оба ве зе

PR Књи го вод стве ни пре нос ко ли чи не ну кле ар ног ма-
те ри ја ла из јед не по себ не оба ве зе кон тро ле и над-
зо ра у дру гу (члан 17. став 1.) ка да ну кле ар ни ма-
те ри јал уђе или на пу сти књи го вод стве ни би ланс 
(за сва ку про ме ну оба ве зе ис пу ња ва се са мо јед на 
ли ни ја).

Про ме на по себ не 
оба ве зе

SR Књи го вод стве ни пре нос ко ли чи не ну кле ар ног ма-
те ри ја ла из јед не по себ не оба ве зе кон тро ле и над-
зо ра у дру гу (члан 17. став 1.) на кон раз ме не или 
за ме не оба ве зе (за сва ку про ме ну оба ве зе ис пу ња-
ва се са мо јед на ли ни ја).

Про ме на по себ не 
оба ве зе

CR Књи го вод стве ни пре нос ко ли чи не ну кле ар ног ма-
те ри ја ла из јед не по себ не оба ве зе кон тро ле и над-
зо ра у дру гу (члан 17. став 1.) за оста ле про ме не 
ко је ни су об у хва ће не ши фра ма BR, PR или SR (за 
сва ку про ме ну оба ве зе ис пу ња ва се са мо јед на ли-
ни ја).

Ну кле ар на про из-
вод ња

NP По ве ћа ње ко ли чи не ну кле ар ног ма те ри ја ла услед 
ну кле ар не тран сфор ма ци је.

Ну кле ар ни гу би ци NL Сма ње ње ко ли чи не ну кле ар ног ма те ри ја ла услед 
ну кле ар не тран сфор ма ци је.

Раз ли ка по ши ља-
лац/при ма лац

DI Раз ли ка по ши ља лац/при ма лац (ви ди те члан 2.19)

Но ва ме ре ња NM Ко ли чи на ну кле ар ног ма те ри ја ла у јед ној од ре ђе-
ној шар жи, об ра чу на та у зо ни ма те ри јал ног ба лан-
са ко ја је раз ли ка из ме ђу но во из ме ре не ко ли чи не 
и ра ни је об ра чу на те ко ли чи не, а ко ја ни је раз ли ка 
по ши ља лац/при ма лац ни ти ис прав ка.

При ла го ђа ва ње 
би лан са

BJ Ко ли чи на ну кле ар ног ма те ри ја ла об ра чу на та у 
зо ни ма те ри јал ног ба лан са ко ја је раз ли ка из ме ђу 
ре зул та та фи зич ког ин вен та ра ко ји је са чи нио опе-
ра тер по стро је ња за вла сти те по тре бе (спи сак фи-
зич ког ин вен та ра ни је до ста вљен Аген ци ји за за-
шти ту од зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је) и 
књи го вод стве ног ин вен та ра утвр ђе ног на исти дан.

Кључ на реч Ши фра Об ја шње ње
За о кру жи ва ње RA При ла го ђа ва ње за о кру жи ва њем да би се из нос ко-

ли чи на из из ве шта ја за од ре ђе но раз до бље по ду-
да рао са за вр шним књи го вод стве ним ин вен та ром 
зо не ма те ри јал ног ба лан са.

При ла го ђа ва ње 
изо то па

RS При ла го ђа ва ње да би се из нос ко ли чи на изо то па 
из из ве шта ја по ду да рао са за вр шним књи го вод-
стве ним ин вен та ром за U-235 у зо ни ма те ри јал ног 
ба лан са.

Про из вод ња  
ма те ри ја ла

MP Ко ли чи на ну кле ар ног ма те ри ја ла до би је на од суп-
стан ци ко је пр во бит но ни су би ле пред мет кон тро-
ле и над зо ра над ну кле ар ним ма те ри ја лом, а по ста-
ле су пред мет кон тро ле и над зо ра за то што њи хо ва 
кон цен тра ци ја са да пре ва зи ла зи ми ни мал не гра-
нич не вред но сти.

Пре ста нак упо тре бе TU Ко ли чи на ну кле ар ног ма те ри ја ла за ко ју се, из 
прак тич них или еко ном ских раз ло га, сма тра да је 
ни је мо гу ће об но ви ти јер:
(1) је са др же крај њи про из во ди упо тре бље ни у не-
ну кле ар не свр хе;
или
(2) је са др жи от пад у вр ло ни ској кон цен тра ци ји 
из ме ре ној или про це ње ној на осно ву ме ре ња, чак 
и уко ли ко овај ма те ри јал ни је ис пу штен у жи вот-
ну сре ди ну.
Количина поменутог нуклеарног материјала се оду-
зима од инвентара у зони материјалног баланса.

11. LI NE NUM BER/БРОЈ ЛИ НИ ЈЕ:
Уза стоп ни број, по чев од бро ја 1, без пра зних ку ћи ца.
12. ELE MENT WE IGHT/ТЕ ЖИ НА ЕЛЕ МЕН ТА:
По треб но је на ве сти те жи ну ка те го ри је еле мен та сход но по-

љу 7. Све те жи не се на во де у гра ми ма. У књи го вод стве ним ли ни-
ја ма мо гу се на ве сти де ци мал ни бро је ви с нај ви ше три де ци ма ле.

13. ISO TO PE/ИЗО ТОП:
Ова ши фра озна ча ва вр сту на ве де них фи си о них изо то па и 

упо тре бља ва се ка да се на во ди те жи на фи си о них изо то па. Упо тре-
би те ши фре G за U-235, K за U-233, J за ме ша ви ну U-235 и U-233.

14. FIS SI LE WE IGHT/ФИ СИ О НА ТЕ ЖИ НА:
Уко ли ко ни је дру га чи је на зна че но у по себ ним од ред ба ма 

кон тро ле и над зо ра над ну кле ар ним ма те ри ја лом, те жи на фи си о-
них изо то па се мо ра на ве сти са мо за обо га ће ни ура ни јум и про ме-
не ка те го ри је ко ја об у хва та ју обо га ће ни ура ни јум. Све те жи не се 
на во де у гра ми ма. У књи го вод стве ним ли ни ја ма мо гу се на ве сти 
де ци мал ни бро је ви с нај ви ше три де ци ма ле.

15. OBLI GA TION/ОБА ВЕ ЗА:
На зна ка по себ не оба ве зе кон тро ле и над зо ра ко ју је пре у зе-

ла За јед ни ца на осно ву Спо ра зу ма за кљу че ног са тре ћом др жа-
вом или ме ђу на род ном ор га ни за ци јом ко ји се од но си на ма те ри јал 
(члан 17). Аген ци ја за за шти ту од зра че ња и ну кле ар ну си гур ност 
Ср би је упу ћу је по стро је њу од го ва ра ју ће ши фре.

16. COR REC TION/ИС ПРАВ КА:
Ис прав ке се вр ше бри са њем по гре шне ли ни је(а) и до да ва-

њем ис прав не(их), по по тре би. Мо ра се упо тре би ти јед на од сле-
де ћих ши фа ра:

Ши фра Об ја шње ње
D Бри са ње. По треб но је иден ти фи ко ва ти ли ни ју ко ја се бри ше на во ђе њем 

у по љу 38 бро ја из ве шта ја (4), у по љу 39 бро ја ли ни је (22) и у по љу 43 
CRC (42) ко ји су би ли на ве де ни за пр во бит ну ли ни ју. Оста ла по ља ни је 
по треб но на во ди ти.

A До да ва ње (чи ни део па ра бри са ње/до да ва ње). По треб но је на ве сти ис-
прав ну ли ни ју са свим по љи ма са по да ци ма, укљу чу ју ћи по ље са „прет-
ход ним из ве шта јем” (38) и по ље „прет ход на ли ни ја” (39). По ље „прет ход-
на ли ни ја” (39) мо ра да са др жи јед нак број ли ни ја (22) као и ли ни ја ко ја 
се за ме њу је па ром бри са ње/до да ва ње.

L На кнад на ли ни ја (не за ви сни до да так). За ли ни ју ко ја се на кнад но до да је 
по треб но је на ве сти сва по ља са по да ци ма, укљу чу ју ћи по ље са „прет ход-
ним из ве шта јем” (38). По ље „прет ход ни из ве штај” (38) мо ра да са др жи 
број из ве шта ја (4) из ве шта ја у ко ји би се увр сти ла на кнад на ли ни ја.

17. PRE VI O US RE PORT/ПРЕТ ХОД НИ ИЗ ВЕ ШТАЈ:
На во ди се број из ве шта ја (6) ли ни је ко ју је по треб но ис пра-

ви ти.
18. PRE VI O US LI NE/ПРЕТ ХОД НА ЛИ НИ ЈА:
За бри са ња, или до да ва ња ко ја чи не део па ра бри са ње/до да-

ва ње, на во ди се број ли ни је (11) за ли ни ју ко ју је по треб но ис пра-
ви ти.

19. COM MENT/НА ПО МЕ НА:
По ље за сло бод ну, крат ку на по ме ну опе ра те ра (за ме њу је из-

дво је не крат ке при мед бе).
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20. CRC/ЦРЦ:
Хе шов ма те ма тич ки мо дел ли ни је за на ме не кон тро ле ква ли-

те та. Аген ци ја за за шти ту од зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср-
би је оба ве шта ва опе ра те ра о ал го рит му ко ји се упо тре бља ва.

21. PRE VI O US CRC/ПРЕТ ХОД НИ ЦРЦ:
Хе шов ма те ма тич ки мо дел ли ни је ко ју је по треб но ис пра ви ти.

ОП ШТЕ НА ПО МЕ НЕ О ПО ПУ ЊА ВА ЊУ ИЗ ВЕ ШТА ЈА

Оп ште на по ме не 2, 3, 4, 5 и 6 на кра ју Анек са III се при ме њу-
ју mu ta tis mu tan dis.

АНЕКСV

СПИ САК ФИ ЗИЧ КОГ ИН ВЕН ТА РА (PIL)

На зив/озна ка Са др жај На по ме не #
ЗМБ Знак (4) MBA ши фра MBA из ве шта ја 1
Вр ста из ве шта ја Знак (1) P за спи сак фи зич ког ин вен та ра 2
Да тум из ве шта ја ДДММГГГГ Да тум за вр шет ка из ве шта ја 3
Број из ве шта ја Број (8) Уза стоп ни број, без пра зних ку ћи ца 4
Да тум вр ше ња фи-
зич ког ин вен та ра 
(PIT)

ДДММГГГГ Да тум вр ше ња фи зич ког ин вен та ра. 5

Број ли ни ја Број (8) Уку пан број ли ни ја у из ве шта ју 6
Ли це од го вор но за 
из ве штај

Знак (30) Име осо бе од го вор не за из ве штај 7

Уза стоп ни иден-
ти фи ка ци о ни број 
ПИЛ став ке

Број (8) Уза стоп ни број 8

Шар жа Знак (20) Је дин стве на иден ти фи ка ци о на озна ка 
шар же ну кле ар ног ма те ри ја ла

9

КТМ Знак (1) Кључ на тач ка ме ре ња 10
Ме ре ње Знак (1) Ши фра ме ре ња 11
Ка те го ри ја  
еле мен та

Знак (1) Ка те го ри ја ну кле ар ног ма те ри ја ла 12

Об лик ма те ри ја ла Знак (2) Ши фра об ли ка ма те ри ја ла 13
Кон теј нер за ма-
те ри јал

Знак (1) Ши фра кон теј не ра ма те ри ја ла 14

Ста ње ма те ри ја ла Знак (1) Ши фра ста ња ма те ри ја ла 15
Број ли ни је Број (8) Уза стоп ни број, без пра зних ку ћи ца 16
Став ке Број (6) Број став ки 17
Те жи на еле мен та Број (24,3) Те жи на еле мен та 18
Изо топ Знак (1) G за U-235, K за U-233, J за ме ша ви ну 

U-235 и U-233
19

Фи си о на те жи на Број (24,3) Те жи на фи си о них изо то па 20
Оба ве за Знак (2) Оба ве за кон тро ле и над зо ра над ну кле ар-

ним ма те ри ја лом
21

До ку мент Знак (70) Упу ћи ва ње на пра те ће до ку мен те ко је 
утвр ди опе ра тер

22

Иден ти фи ка ци о ни 
број кон теј не ра 

Знак (20) Иден ти фи ка ци ја кон теј не ра ко ју утвр ди 
опе ра тер

23

Ис прав ка Знак (1) D за бри са ње, А за до да ва ње ко је је део 
па ра бри са ње/до да ва ње, L за унос на кнад-
не ли ни је (не за ви сна до да ва ња)

24

Прет ход ни из ве-
штај 

Број (8) Број из ве шта ја ли ни је ко ја се ис пра вља 25

Прет ход на ли ни ја Број (8) Број ли ни је ко ја се ис пра вља 26
На по ме на Знак (256) На по ме на опе ра те ра 27
ЦРЦ Број (20) Хе шов ма те ма тич ки мо дел ли ни је за на-

ме не кон тро ле ква ли те та
28

Прет ход ни ЦРЦ Број (20) Хе шов ма те ма тич ки мо дел ли ни је ко ја се 
ис пра вља

29

Објашњења
1. MBA/ЗМБ:
Ши фра за зо ну ма те ри јал ног ба лан са при ли ком из ве шта ва-

ња. О овој ши фри Аген ци ја оба ве шта ва по стро је ње о ко јем је реч.
2. RE PORT TYPE /ВР СТА ИЗ ВЕ ШТА ЈА:
P за спи сак фи зич ког ин вен та ра.
3. RE PORT DA TE/ДА ТУМ ИЗ ВЕ ШТА ЈА:
Да тум за вр шет ка из ве шта ја.
4. RE PORT NUM BER/БРОЈ ИЗ ВЕ ШТА ЈА:
Уза стоп ни број, без пра зних ку ћи ца.
5. PIT DA TE/ДА ТУМ ВР ШЕ ЊА ФИ ЗИЧ КОГ ИН ВЕН ТА РА:
Дан, ме сец и го ди на ка да је вр шен фи зич ки ин вен тар са при-

ка за ним ста њем у 24.00. 

6. LI NE CO UNT/БРОЈ ЛИ НИ ЈА:
Уку пан број ли ни ја у из ве шта ју.
7. RE POR TING PER SON/ЛИ ЦЕ ОД ГО ВОР НО ЗА ИЗ ВЕ-

ШТАЈ:
Име осо бе од го вор не за из ве штај.
8. PIL_ITEM_ID:
Уза стоп ни број, за јед нич ки за све PIL ли ни је ко ји се од но си 

на исти фи зич ки обје кат.
9. BATCH/ШАР ЖА:
Уко ли ко се по себ ним од ред ба ма кон тро ле и над зо ра над ну-

кле ар ним ма те ри ја лом зах те ва пра ће ње шар же мо ра се ко ри сти ти 
озна ка шар же ко ја је би ла прет ход но упо тре бље на за шар жу у из-
ве шта ју о про ме на ма ин вен та ра или у прет ход ном спи ску фи зич-
ког ин вен та ра.

10. KMP/КТМ:
Кључ на тач ка ме ре ња. О ши фра ма се оба ве шта ва за ин те ре-

со ва но по стро је ње по себ ним од ред ба ма кон тро ле и над зо ра над 
ну кле ар ним ма те ри ја лом. Уко ли ко ни је на ве де на ши фра, упо тре-
бља ва се „&”.

11. ME A SU RE MENT/МЕ РЕ ЊЕ:
По треб но је на ве сти основ по ком је утвр ђе на на ве де на ко ли-

чи на ну кле ар ног ма те ри ја ла. Мо ра се упо тре би ти јед на од сле де-
ћих ши фа ра:

Из ме ре на Про це ње на Об ја шње ње
M E У зо ни ма те ри јал ног ба лан са о ко јој се из ве шта ва.
N F У дру гој зо ни ма те ри јал ног ба лан са.
T G У зо ни ма те ри јал ног ба лан са о ко јој се из ве шта ва ка да су 

те жи не би ле да те у прет ход ном из ве шта ју о про ме на ма 
ин вен та ра или у спи ску фи зич ког ин вен та ра.

L H У дру гој зо ни ма те ри јал ног ба лан са ка да су те жи не би ле 
да те у прет ход ном из ве шта ју о про ме на ма ин вен та ра или 
у спи ску фи зич ког ин вен та ра за тре нут ну зо ну ма те ри-
јал ног ба лан са.

12. ELE MENT CA TE GORY/КА ТЕ ГО РИ ЈА ЕЛЕ МЕ НА ТА:
Мо ра се упо тре би ти јед на од сле де ћих ши фа ра:

Ка те го ри ја ну кле ар ног ма те ри ја ла Ши фра
Плу то ни јум P
Ви со ко обо га ће ни ура ни јум (20 % обогаћења и више) H
Ни ско обо га ће ни ура ни јум (обогаћен више од природног али мање од 20 %) L
При род ни ура ни јум N
Оси ро ма ше ни ура ни јум D
То ри јум T

13. MA TE RIAL FORM/ОБ ЛИК МА ТЕ РИ ЈА ЛА:
Мо ра се упо тре би ти јед на од сле де ћих ши фа ра:

Основнa вр ста об ли ка ма те ри ја ла Под вр ста Ши фра
Ру де OR
Кон цен тра ти YC
Ура ни јум хек са флу о рид (UF6) U6
Ура ни јум те тра флу о рид (UF4) U4
Ура ни јум ди ок сид (UО2) U2
Ура ни јум три ок сид (UО3) U3
Ура ни јум ок сид (U3O8) U8
То ри јум ок сид (ТhO2) T2

Рас тво ри Ни трат LN
Флу о рид LF
Оста ло LO

Прах Хо мо ге ни PH
Хе те ро ге ни PN

Ке ра ми ка Та бле те CP
Ку гли це CS
Оста ло CO

Ме тал Чист MP
Ле гу ре MA

Го ри во Шип ке, игле ER
Пло чи це EP
Сно по ви EB
Скло по ви EA
Оста ло EO

За тво ре ни из во ри QS
Ма ње ко ли чи не/узор ци SS
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Оста ци Хо мо ге ни SH
Хе те ро ге ни (од чи шће ња, клин ке ри, 
муљ, фи ни прах, оста ло)

SN

Чврст от пад Обло ге AH
Ме шан (пла сти ка, ру ка ви це, па пир, 
итд.)

AM

Кон та ми ни ра на опре ма AC
Оста ло AO

Теч ни от пад Ни ско ак тив ни WL
Сред ње ак тив ни WM
Ви со ко ак тив ни WH

Об ра ђен от пад Ста кло NG
Би ту мен NB
Бе тон NC
Оста ло NO

14. MA TE RIAL CON TA I NER/КОН ТЕЈ НЕР ЗА МА ТЕ РИ ЈАЛ:
Мо ра се упо тре би ти јед на од сле де ћих ши фа ра:

Вр ста кон теј не ра Ши фра
Ци лин дар C
Па кет P
Бу бањ D
Не за ви сна го ри ва је ди ни ца S
Ка вез B
Бо ца F
Ре зер во ар или дру ги кон теј нер T
Оста ло O

15. MA TE RIAL STA TE/СТА ЊЕ МА ТЕ РИ ЈА ЛА:
Мо ра се упо тре би ти јед на од сле де ћих ши фа ра:

Ста ње Ши фра
Свеж ну кле ар ни ма те ри јал F
Озра чен ну кле ар ни ма те ри јал I
От пад W
Ма те ри јал ко ји ни је мо гу ће об но ви ти N

16. LI NE NUM BER/БРОЈ ЛИ НИ ЈЕ:
Уза стоп ни број, по чев од бро ја 1 у сва ком из ве шта ју, без пра-

зних ку ћи ца.
17. ITEMS/СТАВ КЕ:
У сва кој ли ни ји фи зич ког ин вен та ра мо ра да се на ве де број 

став ки ко је са др жи. Уко ли ко се гру па став ки ко је при па да ју ис тој 
шар жи на ве де у раз ли чи тим ли ни ја ма, збир на ве де ног бро ја став ки 
мо ра би ти јед нак укуп ном бро ју став ки у гру пи. Уко ли ко ли ни је 
об у хва та ју ви ше од јед не ка те го ри је еле ме на та, број став ки се са мо 
на во ди у ли ни ји(ја ма) за ка те го ри ју еле ме на та ко ји има ју нај ве ћу 
стра те шку вред ност (опа да ју ћим ре до сле дом): P, H, L, N, D, T).

18. ELE MENT WE IGHT/ТЕ ЖИ НА ЕЛЕ МЕН ТА:
По треб но је на ве сти те жи ну ка те го ри је еле мен та сход но по-

љу 12. Све те жи не се на во де у гра ми ма. У књи го вод стве ним ли ни-
ја ма мо гу се на ве сти де ци мал ни бро је ви с нај ви ше три де ци ма ле.

19. ISO TO PE/ИЗО ТОП:
Ова ши фра озна ча ва на ве де не фи си о не изо то пе и упо тре бља-

ва се ка да се на во ди те жи на фи си о них изо то па. Упо тре би те ши фре 
G за U-235, K за U-233, J за ме ша ви ну U-235 и U-233.

20. FIS SI LE WE IGHT/ФИ СИ О НА ТЕ ЖИ НА:
Уко ли ко ни је дру га чи је на зна че но у по себ ним од ред ба ма 

кон тро ле и над зо ра над ну кле ар ним ма те ри ја лом, те жи на фи си о-
них изо то па се мо ра на ве сти са мо за обо га ће ни ура ни јум и про ме-
не ка те го ри је ко ја об у хва та ју обо га ће ни ура ни јум. Све те жи не се 
на во де у гра ми ма. У књи го вод стве ним ли ни ја ма мо гу се на ве сти 
де ци мал ни бро је ви с нај ви ше три де ци ма ле.

21. OBLI GA TION/ОБА ВЕ ЗА:
На зна ка по себ не оба ве зе кон тро ле и над зо ра ко ју је пре у зе-

ла За јед ни ца на осно ву Спо ра зу ма за кљу че ног са тре ћом др жа-
вом или ме ђу на род ном ор га ни за ци јом ко ји се од но си на ма те ри јал 
(члан 17.). Kомисија упу ћу је по стро је њу од го ва ра ју ће ши фре.

22. DO CU MENT/ДО КУ МЕНТ:
Упу ћи ва ње на пра те ћи(е) до ку мент(е) ко је утвр ди опе ра тер.
23. CON TA I NER ID/ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ О НИ БРОЈ КОН ТЕЈ-

НЕ РА:
Опе ра тер од ре ђу је број кон теј не ра. По да так по из бо ру ко ји се 

мо же упо тре би ти у оним слу ча је ви ма ка да се број кон теј не ра не 
на ве де на озна ци шар же.

24. COR REC TION/ИС ПРАВ КА:
Ис прав ке се вр ше бри са њем по гре шне ли ни је(а) и до да ва-

њем ис прав не(их), по по тре би. Мо ра се упо тре би ти јед на од сле-
де ћих ши фа ра:
Ши фра Об ја шње ње

D Бри са ње. По треб но је иден ти фи ко ва ти ли ни ју ко ја се бри ше на во ђе њем 
у по љу 38 бро ја из ве шта ја (4), у по љу 39 бро ја ли ни је (22) и у по љу 43 
CRC (42) ко ји су би ли на ве де ни за пр во бит ну ли ни ју. Оста ла по ља ни је 
по треб но на во ди ти.

A До да ва ње (чи ни део па ра бри са ње/до да ва ње). По треб но је на ве сти ис-
прав ну ли ни ју са свим по љи ма са по да ци ма, укљу чу ју ћи по ље са „прет-
ход ним из ве шта јем” (38) и по ље „прет ход на ли ни ја” (39). По ље „прет-
ход на ли ни ја” (39) мо ра да са др жи јед нак број ли ни ја (22) као и ли ни ја 
ко ја се за ме њу је па ром бри са ње/до да ва ње.

L На кнад на ли ни ја (не за ви сни до да так). За ли ни ју ко ја се на кнад но до да је 
по треб но је на ве сти сва по ља са по да ци ма, укљу чу ју ћи по ље са „прет-
ход ним из ве шта јем” (38). По ље „прет ход ни из ве штај” (38) мо ра да са др-
жи број из ве шта ја (4) из ве шта ја у ко ји би се увр сти ла на кнад на ли ни ја.

25. PRE VI O US RE PORT/ПРЕТ ХОД НИ ИЗ ВЕ ШТАЈ:
На во ди се број из ве шта ја (4) ли ни је ко ју је по треб но ис пра-

ви ти.
26. PRE VI O US LI NE/ПРЕТ ХОД НА ЛИ НИ ЈА:
За бри са ња, или до да ва ња ко ји чи не део па ра бри са ње/до да ва-

ње, на во ди се број ли ни је (16) за ли ни ју ко ју је по треб но ис пра ви ти.
27. COM MENT/НА ПО МЕ НА:
По ље за сло бод ну, крат ку на по ме ну опе ра те ра (за ме њу је из-

дво је не крат ке при мед бе).
28. CRC/ЦРЦ:
Хе шов ма те ма тич ки мо дел ли ни је за на ме не кон тро ле ква ли-

те та. Аген ци ја за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар ну си-
гур ност оба ве шта ва опе ра те ра о ал го рит му ко ји се упо тре бља ва.

29. PRE VI O US CRC/ПРЕТ ХОД НИ ЦРЦ:
Хе шов ма те ма тич ки мо дел ли ни је ко ју је по треб но ис пра ви ти.

ОП ШТЕ НА ПО МЕ НЕ О ПО ПУ ЊА ВА ЊУ ИЗ ВЕ ШТА ЈА

Уко ли ко на дан вр ше ња фи зич ког ин вен та ра у зо ни ма те ри-
јал ног ба лан са ни је би ло ну кле ар ног ма те ри ја ла, у из ве шта ју се 
по пу ња ва ју са мо го ре на ве де не озна ке од 1. до 7, 16, 17. и 28.

Оп ште на по ме не 2, 3, 4, 5. и 6. на кра ју Анек са III се при ме-
њу ју mu ta tis mu tan dis.

АНЕКСVI:

ПРЕТ ХОД НО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ИЗ ВО ЗУ/ПО ШИЉ КА МА  
НУ КЛЕ АР НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА

1. Ши фра за упу ћи ва ње:
2. Ши фра зо не ма те ри јал ног ба лан са:
3. По стро је ње (по ши ља лац): …    По стро је ње (при ма лац): …
__________________________________________________
__________________________________________________
4. Ко ли чи не по де ље не по ка те го ри ји ну кле ар ног ма те ри ја ла 

и по себ ној оба ве зи кон тро ле и над зо ра над ну кле ар ним ма те ри-
ја лом:

5. Хе миј ски са став:
6. Обо га ће ње или изо топ ски са став:
7. Фи зич ки об лик:
8. Број став ки:
9. Опис кон теј не ра и плом би:
10. По да ци за иден ти фи ка ци ју по шиљ ке:
11. Пре во зно сред ство:
12. Ме сто скла ди ште ња или при пре ме ма те ри ја ла:
13. По след њи дан ка да је мо гу ће иден ти фи ко ва ти ма те ри јал:
14. При бли жни да тум от пре ма ња:
 Оче ки ва ни да тум при спе ћа:
15. Упо тре ба:
16. Упу ћи ва ње на уго вор:

Да тум и ме сто сла ња оба ве ште ња:
Име и функ ци ја пот пи са ног ли ца:
Пот пис:

Објашњења
1. Ши фра за упу ћи ва ње на прет ход но оба ве ште ње којe се 

упо тре бља во у из ве шта ју о про ме ни ин вен та ра (упо тре бља ва се 
до осам зна ко ва).
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2. Ши фра зо не ма те ри јал ног ба лан са о ко јој се из ве шта ва о 

ко јој је Аген ци ја за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар ну 
си гур ност Ср би је оба ве сти ла по стро је ње о ко јем је реч.

3. На зив, адре са и др жа ва по стро је ња ко је ша ље и по стро је-
ња ко је при ма ну кле ар ни ма те ри јал. При ма лац на крај њем од ре ди-
шту се та ко ђе на во ди по по тре би.

4. Укуп на те жи на еле ме на та се на во ди у гра ми ма. По по тре-
би, на во ди се те жи на фи си о них изо то па. Те жи на мо ра би ти по де-
ље на по ка те го ри ји ну кле ар ног ма те ри ја ла и оба ве зи по себ не кон-
тро ле и над зо ра ну кле ар ног ма те ри ја ла.

5. По треб но је на ве сти хе миј ски са став.
6. По по тре би, на ве сти сте пен обо га ће ња или изо топ ски са-

став.
7. Упо тре бља ва се опис ма те ри ја ла утвр ђен у Анек су III тач-

ка 14. овог пра вил ни ка.
8. По треб но је на ве сти број став ки ко је са др жи по шиљ ка.
9. Опис (вр ста) кон теј не ра укљу чу ју ћи свој ства ко ја би омо-

гу ћи ла плом би ра ње.
10. По да ци за иден ти фи ка ци ју по шиљ ке (нпр. озна ке или 

бро је ви кон теј не ра).
11. На ве сти, по по тре би, пре во зно сред ство.
12. На ве сти ло ка ци ју у зо ни ма те ри јал ног ба лан са где се ну-

кле ар ни ма те ри јал при пре ма за опре ма ње и мо гу ће га је иден ти-
фи ко ва ти, и где се мо же про ве ри ти, ка да је то мо гу ће, ње го ва ко-
ли чи на и са став.

13. По след њи да тум до ког је мо гу ће иден ти фи ко ва ти ма те-
ри јал и до ког се мо же про ве ри ти ње го ва ко ли чи на и са став ка да 
је то мо гу ће.

14. При бли жни да тум от пре ма ња и оче ки ва ног до спе ћа на 
од ре ди ште.

15. На ве сти до де ље ну упо тре бу ну кле ар ном ма те ри ја лу.
16. На ве сти, по по тре би упу ћи ва ње на уго вор или, уко ли ко 

ни је до сту пан, на да тум ка да је уго вор за кљу чен или се сма тра за-
кљу че ним, као и на сва оста ла упу ћи ва ња ко ја су од ко ри сти;

Овај обра зац, про пи сно по пу њен и пот пи сан, до ста вља се 
Аген ци ји за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар ну си гур-
ност Ср би је.

АНЕКСVII

ПРЕТ ХОД НО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О УВО ЗУ/ПРИ ЈЕ МУ  
НУ КЛЕ АР НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА

1. Ши фра за упу ћи ва ње:
2. Ши фра зо не ма те ри јал ног ба лан са:
3. По стро је ње (при ма лац): …     По стро је ње (по ши ља лац) …
__________________________________________________
__________________________________________________
4. Ко ли чи не по де ље не по ка те го ри ји ну кле ар ног ма те ри ја ла 

и по себ ној оба ве зи кон тро ле и над зо ра:
5. Хе миј ски са став:
6. Обо га ће ње или изо топ ски са став:
7. Фи зич ки об лик:
8. Број став ки:
9. Опис кон теј не ра и плом би:
10. Пре во зно сред ство:
11. Да тум при спе ћа:
12. Ме сто рас па ко ва ња ма те ри ја ла:
13. Да тум(и) рас па ко ва ња ма те ри ја ла:
14. Упу ћи ва ње на уго вор са aгенцијом за на бав ке:

Да тум и ме сто сла ња оба ве ште ња:
Име и функ ци ја пот пи са ног ли ца:
Пот пис:

Објашњења
1. Ши фра за упу ћи ва ње на прет ход но оба ве ште ње ко ја се 

упо тре бља ва у из ве шта ју о про ме ни ин вен та ра (упо тре бља ва се до 
осам зна ко ва).

2. Ши фра зо не ма те ри јал ног ба лан са о ко јој се из ве шта ва, о 
ко јој је Аген ци ја за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар ну 
си гур ност Ср би је оба ве сти ла по стро је ње о ко јем је реч.

3. На зив, адре са и др жа ва по стро је ња ко је при ма и по стро је-
ња ко је ша ље ну кле ар ни ма те ри јал.

4. Укуп на те жи на еле ме на та се на во ди у гра ми ма. По по тре-
би, на во ди се те жи на фи си о них изо то па. Те жи на мо ра би ти по де-
ље на по ка те го ри ји ну кле ар ног ма те ри ја ла и оба ве зи по себ не кон-
тро ле и над зо ра ну кле ар ног ма те ри ја ла.

5. По треб но је на ве сти хе миј ски са став.
6. По по тре би, на ве сти сте пен обо га ће ња или изо топ ски са-

став.
7. Упо тре бља ва се опис ма те ри ја ла утвр ђен у Анек су III тач-

ка 14. овог пра вил ни ка.
8. По треб но је на ве сти број став ки ко је са др жи по шиљ ка.
9. Опис (ти па) кон теј не ра и уко ли ко је мо гу ће, упо тре бље них 

плом би.
10. На ве сти, по по тре би, пре во зно сред ство.
11. Оче ки ван или ре а лан да тум при спе ћа у зо ну ма те ри јал ног 

ба лан са о ко јој се из ве шта ва.
12. На ве сти ло ка ци ју у зо ни ма те ри јал ног ба лан са где се ну-

кле ар ни ма те ри јал рас па ку је и мо гу ће га је иден ти фи ко ва ти, и где 
се мо же про ве ри ти, ка да је то мо гу ће, ње го ва ко ли чи на и са став.

13. Да тум(и) рас па ко ва ња ма те ри ја ла:
14. На ве сти, по по тре би упу ћи ва ње на уго вор или, уко ли ко 

ни је до сту пан, на да тум ка да је уго вор за кљу чен или се сма тра за-
кљу че ним, као и на сва оста ла упу ћи ва ња ко ја су од ко ри сти;

Овај обра зац, про пи сно по пу њен и пот пи сан, до ста вља се 
Аген ци ји за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар ну си гур-
ност Ср би је.

АНЕКСVIII

ИЗ ВЕ ШТАЈ О ИЗ ВО ЗУ /СЛА ЊУ РУ ДЕ (1)

Пред у зе ће (2):
Руд ник (3):
Ши фра (4):
Го ди на:

Датум Прималац Са др жа на ко ли чи на у гра ми ма: Напомене
уранијума торијума

Да тум и ме сто сла ња из ве шта ја:
Име и функ ци ја пот пи са ног ли ца:
Пот пис:

Објашњења
Из ве штај о сла њу је по треб но са чи ни ти нај ка сни је до кра ја 

ја ну а ра сва ке го ди не за прет ход ну го ди ну, са одво је ним уно сом за 
сва ког при ма о ца. Из ве штај о из во зу је по треб но са чи ни ти за сва ку 
из во зну по шиљ ку на дан сла ња.

1. На зив и адре са пред у зе ћа ко је из ве шта ва.
2. На зив руд ни ка пред ме та из ве шта ја.
3. Ши фра руд ни ка о ком је пред у зе ће оба ве сти ла Аген ци ја 

за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је.
Овај обра зац, про пи сно по пу њен и пот пи сан, до ста вља се 

Аген ци ји за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар ну си гур-
ност Ср би је.

АНЕКСIX

ЗАХ ТЕВ ЗА ОД СТУ ПА ЊЕ ПО СТРО ЈЕ ЊА ОД ПРА ВИ ЛА  
КО ЈИ МА СЕ УРЕ ЂУ ЈЕ ОБ ЛИК И УЧЕ СТА ЛОСТ  

ОБА ВЕ ШТА ВА ЊА

1. Да тум:
2. По стро је ње:
3. Ши фра зо не ма те ри јал ног ба лан са:
4. Ка те го ри ја ну кле ар ног ма те ри ја ла:
5. Обо га ће ње или изо топ ски са став:
6. Ко ли чи не:
7. Хе миј ски са став:
8. Фи зич ки об лик:
9. Број став ки:
10. Тип од сту па ња (члан 19. став 2.):
1) ма ње ко ли чи не ко је се не из ме ње не чу ва ју ду жи вре мен ски 

пе ри од
2) не ну кле ар не ак тив но сти
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3) сен зор не ком по нен те
4) Pu са са др жа јем Pu-238 ве ћим од 80 %
11. Пред ви ђе на упо тре ба:
12. По себ на оба ве за кон тро ле и над зо ра:
13. Да тум тран сфе ра …                              Од
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Да тум и ме сто сла ња зах те ва:
Име и функ ци ја пот пи са ног ли ца:
Пот пис:
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Од сту па ње одо бре но у скла ду са го ре на ве де ним …    Да тум:
Име и функ ци ја ли ца ко је пот пи су је и одо бра ва од сту па ње:

Пот пис: ....... (за Аген ци ју за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња 
и ну кле ар ну си гур ност Ср би је)

Објашњења
Овај обра зац се упо тре бља ва или ка да се за по стро је ње упу-

ти пр ви зах тев за од сту па ње од пра ви ла ко ји ма се уре ђу је об лик и 
уче ста лост оба ве шта ва ња или ка да се ну кле ар ни ма те ри јал ко ји 
ис пу ња ва усло ве за од сту па ње уво зи из тре ће др жа ве.

Тач ка 13. се упо тре бља ва са мо у слу ча ју уво за, на во ди се на-
зив и адре са по ши ља о ца.

Овај обра зац, про пи сно по пу њен и пот пи сан, до ста вља се 
Аген ци ји за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар ну си гур-
ност Ср би је.

АНЕКСX.

ГО ДИ ШЊИ ИЗ ВЕ ШТАЈ ИЛИ ИЗ ВЕ ШТАЈ О ИЗ ВО ЗУ  
ИЗ У ЗЕ ТОГ НУ КЛЕ АР НОГ МА ТЕ РИ ЈА ЛА (1)

MBA/ЗМБ ши фра:
Да тум де кла ра ци је: Број де кла ра ци је: На зив по стро је ња:
Пе ри од из ве шта ва ња: од: до:

Врста  
извештаја  

(2)

Унос 
(3)

Упу ћи ва ње (4) Подаци о промени 
инвентара  

(5)

MBA ши фра или 
на зив и адре са 
од го ва ра ју ћег 

по стро је ња

Елемент Обогаћење Тежина 
елемента

Упо тре ба Тип  
од сту па ња 
(члан 19. 
став 2.)

Декларација Унос Нуклеарна или 
ненуклеарна 

(6)

Опис 
(7)

Да тум и ме сто сла ња из ве шта ја:
Име и функ ци ја пот пи са ног ли ца:
Пот пис:

Објашњења
1. Овај обра зац се упо тре бља ва или као го ди шњи из ве штај за при ја ву сва ке про ме не у ин вен та ру ну кле ар ног ма те ри ја ла ко ја је 

на сту пи ла у MBA и за ко ју је одо бре но од сту па ње као и за за ли хе на по чет ку и на кра ју пе ри о да из ве шта ва ња (члан 19. став3.) или као 
из ве штај о из во зу у слу ча ју из во за у тре ћу др жа ву (члан 19. став 4.).

2. У ко ло ни „вр ста из ве шта ја” упи су је се „A” ка да се обра зац упо тре бља ва за го ди шњи из ве штај или „EXP” ка да се обра зац упо тре-
бља ва за из ве шта ва ње о из во зу ну кле ар ног ма те ри ја ла из MBA за ко ји је одо бре но од сту па ње.

3. „Унос”у сва кој де кла ра ци ји озна ча ва се уза стоп ним бро јем по чев од „1”. 
4. Ко ло на „упу ћи ва ње” ко ри сти се за упу ћи ва ње на дру ги унос. Са др жај ко ло не „упу ћи ва ње” се са сто ји од ре ле вант не де кла ра ци је 

и бро ја уно са. Упу ћи ва ње ука зу је да се тре нут ни унос до да је или да се њи ме ажу ри ра ју ин фор ма ци је из прет ход не де кла ра ци је.
5. Ко ло на „по да ци о про ме ни ин вен та ра” се упо тре бља ва за на во ђе ње вр сте про ме не ин вен та ра ко ја је на сту пи ла то ком пе ри о да из-

ве шта ва ња и/или за ли ха на по чет ку и кра ју пе ри о да из ве шта ва ња. Упо тре бља ва ју се IC ши фре из Анек са III. Ши фра BB се упо тре бља ва 
за ажу ри ра ње за ли ха на по чет ку пе ри о да. За сва ки тип од сту па ња се вр ши по се бан унос за од го ва ра ју ће по стро је ње и сва ку про ме ну 
ин вен та ра.

6. У ко ло ни „ну кле ар на или не ну кле ар на” са „N” се озна ча ва уко ли ко је ну кле ар ни ма те ри јал упо тре бљен за ну кле ар не ак тив но сти 
или „NN” уко ли ко је упо тре бљен у не ну кле ар ним ак тив но сти ма.

7. У ко ло ни „опис” на во ди се ак ту ел на или пред ви ђе на упо тре ба ну кле ар ног ма те ри ја ла.
Овај обра зац, про пи сно по пу њен и пот пи сан, до ста вља се Аген ци ји за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср-

би је. 

АНЕКСXI

ОКВИР НИ ПРО ГРАМ АК ТИВ НО СТИ

Уко ли ко је то мо гу ће, оба ве ште ња се односe на на ред не две го ди не.
По себ но се у оба ве ште њи ма на во ди:
1. вр сте рад њи, нпр. пред ло же не кам па ње са на ве де ном вр стом и ко ли чи ном го ри вих еле ме на та ко ји ће би ти про из ве де ни или об ра-

ђе ни, про гра ми обо га ћи ва ња, про гра ми за рад ре ак то ра, са пла ни ра ним за у ста вља њи ма,
2. оче ки ва ни рас по ред до спе ћа ма те ри ја ла са на ве де ним ко ли чи на ма ма те ри ја ла по шар жи, об ли ком (UF6, UO2, све же или озра че но 

го ри во, итд.), пред ви ђе на вр ста кон теј не ра или ам ба ла же,
3. пред ви ђен рас по ред кам па ња за об ра ду от па да (из у зев пре па ки ва ња или до дат не об ра де без раз два ја ња еле ме на та), са на ве де ним 

ко ли чи на ма ма те ри ја ла по шар жи, об ли ком (ста кло, ви со ко ак тив на теч ност, итд.), пред ви ђе ним тра ја њем и ло ка ци јом,
4. да ту ми до ко јих се оче ку је утвр ђи ва ње ко ли чи не ма те ри ја ла у про из во ди ма, да ту ми от пре ма ња,
5. да ту ми и тра ја ње вр ше ња фи зич ког ин вен та ра.
Ово са оп ште ње, про пи сно по пу ње но и пот пи са но, до ста вља се Аген ци ји за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар ну си гур ност 

Ср би је.
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АНЕКСXII

ПРЕТ ХОД НО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ДО ДАТ НИМ АК ТИВ НО СТИ МА ОБ РА ДЕ ОТ ПА ДА (1)

На зив по стро је ња:                                                                                                Да тум де кла ра ци је:
Број де кла ра ци је:

Унос  
(2)

Упу ћи ва ње  
(3)

Вр ста от па да пре об ра де  
(4)

Об ра ђен об лик  
(5)

Број став ки  
(6)

Ко ли чи на (7) Ло ка ци ја 
(8)

Ме сто об ра де 
(9)

Да ту ми об ра де 
(10)

Свр ха об ра де 
(11)Pu HEU U-233

Да тум и ме сто сла ња из ве шта ја:
Име и функ ци ја пот пи са ног ли ца:
Пот пис:

Објашњења
1. Овај обра зац се упо тре бља ва за прет ход на оба ве ште ња ка да се пла ни ра да ља об ра да от па да у скла ду са чла ном 31. О сва кој на-

кнад ној про ме ни да ту ма или ме ста об ра де та ко ђе се до ста вља оба ве ште ње. За сва ку кам па њу да ље об ра де, а да то ни је пре па ки ва ње 
от па да или да ља об ра да ко је не укљу чу је раз два ја ње еле ме на та, спро ве де не у ци љу од ла га ња или скла ди ште ња вр ши се по се бан унос.

2. „Унос” у сва кој де кла ра ци ји озна ча ва се уза стоп ним бро јем по чев од „1”. 
3. Ко ло на „упу ћи ва ње” ко ри сти се за упу ћи ва ње на дру ги унос. Са др жај ко ло не „упу ћи ва ње” чи ни од го ва ра ју ћи број де кла ра ци је 

и број уно са (нпр. 10-20 упу ћу је на унос 20, де кла ра ци је 10). Упу ћи ва ње ука зу је да се тре нут ни унос до да је или да се њи ме ажу ри ра ју 
ин фор ма ци је из прет ход не де кла ра ци је. По по тре би, мо гу ће је уне ти ви ше упу ћи ва ња.

4. У ко ло ни „вр ста от па да пре об ра де” на во ди се вр ста от па да пре но што је из вр ше на би ло ка ква об ра да, нпр. обло ге, муљ од пре-
чи шћа ва ња од во да, ви со ко ак тив на теч ност или сред ње ак тив на теч ност.

5. У ко ло ни „об ра ђен об лик” при ка зу је се тре нут ни об лик от па да на кон об ра де нпр. ста кло, ке ра ми ка, це мент или би ту мен.
6. У ко ло ни „број став ки” на во ди се број став ки, нпр. ста кле ни су до ви или це мент ни бло ко ви об у хва ће ни јед ном кам па њом об ра де.
7. Ко ло на „ко ли чи на” са др жи, ка да је до ступ но, укуп ну ко ли чи ну, у гра ми ма, плу то ни ју ма, ви со ко обо га ће ног ура ни ју ма или ура-

ни ју ма-233 са др жа ног у став ка ма из ко ло не „број став ки”. Унос у ко ло ну „ко ли чи на” за сни ва се на по да ци ма о ко ли чи ни упо тре бље ној у 
из ве шта ји ма о про ме ни ин вен та ра и не зах те ва ме ре ње сва ке став ке.

8. Ко ло на „ло ка ци ја” об у хва та име и адре су по стро је ња и при ка зу је ло ка ци ју от па да у тре нут ку да ва ња де кла ра ци је. По треб но је да 
адре са бу де до вољ но де таљ на да озна чи ге о граф ски по ло жај ло ка ци је у од но су на дру ге ло ка ци је на ве де не у тој или дру гим де кла ра ци ја-
ма и да при ка же мо гућ ност при ла ска ло ка ци ји уко ли ко би то би ло по треб но. Уко ли ко се ло ка ци ја на ла зи на ме сту ну кле ар ног по стро је-
ња у ко ло ни ло ка ци ја се на во ди ши фра по стро је ња.

9. У ко ло ни „ме сто об ра де” при ка зу је се ло ка ци ја на ко јој се пла ни ра вр ше ње об ра де.
10. У ко ло ни „да ту ми об ра де” на во де се да ту ми ка да се пред ви ђа по че так и крај да ље кам па ње об ра де.
11. У ко ло ни „свр ха об ра де” на во де се пред ви ђе ни ре зул та ти об ра де, нпр. об на вља ње плу то ни ју ма или раз два ја ње по себ них фи си-

о них про ду ка та.
Овај обра зац, про пи сно по пу њен и пот пи сан, до ста вља се Аген ци ји за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср-

би је.

АНЕКСXIII

ГО ДИ ШЊИ ИЗ ВЕ ШТАЈ О ИЗ ВО ЗУ/СЛА ЊУ ОБ РА ЂЕ НОГ  
ОТ ПА ДА (1)

На зив по стро је ња по ши ља о ца:

MBA ши фра по стро је ња по ши ља о ца: Пе ри од из ве шта ва ња: до:

Да тум MBA ши фра по стро је ња при ма о ца или име и адре са по стро је ња  
при ма ла ца (2)

Об ра ђен об лик  
(3)

Ко ли чи на (4) На по ме не

g P
g U-235
g U
g Т
g P
g U-235
g U
g Т
g P<
g U-235
g U
g Т
g P
g U-235
g U
g Т

Да тум и ме сто сла ња из ве шта ја:
Име и функ ци ја пот пи са ног ли ца:
Пот пис:
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Објашњења
1. Овај из ве штај об у хва та све по шиљ ке и из воз об ра ђе ног от-

па да до по стро је ња уну тар или из ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би-
је до ко јих је до шло то ком пе ри о да из ве шта ва ња.

2. Ши фра MBA се упи су је за по шиљ ке до по стро је ња уну тар 
те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је, пун на зив и адре са се упи су је за из-
воз до по стро је ња из ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је или уко ли ко 
MBA ши фра ни је по зна та.

3. У ко ло ни „об ра ђен об лик” при ка зу је се об лик от па да на кон 
об ра де нпр. ста кло, ке ра ми ка, це мент или би ту мен.

4. Ко ло на „ко ли чи на” мо же да се за сни ва на по да ци ма о ко-
ли чи ни еви ден ти ра ној у по стро је њу и не зах те ва ме ре ње став ки 
ко је се из во зе/ша љу.

Овај обра зац, про пи сно по пу њен и пот пи сан, до ста вља се 
Аген ци ји за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар ну си гур-
ност Ср би је.

АНЕКСXIV

ГО ДИ ШЊИ ИЗ ВЕ ШТАЈ О УВО ЗУ/ПРИ ЈЕ МУ ОБ РА ЂЕ НОГ  
ОТ ПА ДА (1)

 
На зив по стро је ња по ши ља о ца:

MBA ши фра по стро је ња по ши ља о ца: Пе ри од из ве шта ва ња: до:

Да тум Назив, адреса и уколико је позната 
MBA ши фра по стро је ња при ма о ца

Об ра ђен 
об лик  

(3)

Ко ли чи на 
(4)

На по ме не

g P
g U-235
g U
g Т

Да тум Назив, адреса и уколико је позната 
MBA ши фра по стро је ња при ма о ца

Об ра ђен 
об лик  

(3)

Ко ли чи на 
(4)

На по ме не

g P
g U-235
g U
g Т
g P<
g U-235
g U
g Т
g P
g U-235
g U
g Т

Да тум и ме сто сла ња из ве шта ја:
Име и функ ци ја пот пи са ног ли ца:
Пот пис:

Објашњења
1. Овај из ве штај се зах те ва за об ра ђен от пад при мљен из по-

стро је ња ко је не ма MBA ши фру или из по стро је ња ван те ри то ри је 
Ре пу бли ке Ср би је.

2. У ко ло ни „об ра ђен об лик” при ка зу је се об лик от па да на кон 
об ра де нпр. ста кло, ке ра ми ка, це мент или би ту мен.

3. Ко ло на „ко ли чи на” мо же да се за сни ва на по да ци ма о ко-
ли чи ни еви ден ти ра ној у по стро је њу и не зах те ва ме ре ње став ки 
ко је се уво зе/при ма ју.

Овај обра зац, про пи сно по пу њен и пот пи сан, до ста вља се 
Аген ци ји за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар ну си гур-
ност Ср би је.

АНЕКСXV

ГО ДИ ШЊИ ИЗ ВЕ ШТАЈ О ПРО МЕ НА МА ЛО КА ЦИ ЈЕ ОБ РА ЂЕ НОГ ОТ ПА ДА (1)

На зив по стро је ња: Да тум де кла ра ци је:
Број де кла ра ци је: Пе ри од из ве шта ва ња:

Унос (2) Упу ћи ва ње (3) Вр ста от па да пре об ра де  
(4)

Об ра ђен об лик 
(5)

Број став ки 
(6)

Ко ли чи на (7) Прет ход на ло ка ци ја  
(8)

Но ва ло ка ци ја  
(9)Pu HEU U-233

Напомена:Све трансфере обрађеног отпада је потребно груписати сходно врсти отпада (пре и после обраде) и сходно претходној локацији

Да тум и ме сто сла ња из ве шта ја:
Име и функ ци ја пот пи са ног ли ца:
Пот пис:

Објашњења
1. Го ди шњи из ве штај за при ја вљи ва ње про ме на ло ка ци је от па да об у хва ће не тач ком 3. члан 31. на ста ле то ком прет ход не ка лен дар-

ске го ди не. За сва ку про ме ну ло ка ци је то ком го ди не зах те ва се по се бан унос.
2. „Унос” у сва кој де кла ра ци ји озна ча ва се уза стоп ним бро јем по чев од „1”. 
3. Ко ло на „упу ћи ва ње” се ко ри сти за упу ћи ва ње из ак ту ел ног уно са на дру ги унос. Са др жај ко ло не „упу ћи ва ње” чи ни од го ва ра ју ћи 

број де кла ра ци је и бро је ви уно са (нпр. 10 - 20 упу ћу је на унос 20, де кла ра ци је 10). Упу ћи ва ње ука зу је да се тре нут ни унос до да је или да 
се њи ме ажу ри ра ју ин фор ма ци је из прет ход не на ве де ног уно са. По по тре би, мо гу ће је уне ти ви ше упу ћи ва ња.

4. У ко ло ни „вр ста от па да пре об ра де” при ка зу је се вр ста от па да пре но што је из вр ше на би ло ка ква об ра да, нпр. обло ге, муљ од 
пре чи шћа ва ња од во да, ви со ко ак тив на теч ност или сред ње ак тив на теч ност.

5. У ко ло ни „об ра ђен об лик” при ка зу је се тре нут ни об лик от па да на кон об ра де нпр. ста кло, ке ра ми ка, це мент или би ту мен.
6. У ко ло ни „број став ки” на во ди се број став ки, нпр. ста кле ни су до ви или це мент ни бло ко ви, ко ји су об у хва ће ни јед ном кам па њом 

об ра де или број став ки ко је по ти чу са исте („прет ход не”) ло ка ци је пре ме ште ни то ком го ди не на исту но ву ло ка ци ју.
7. Ко ло на „ко ли чи на” са др жи (ка да је до ступ но) укуп ну ко ли чи ну, у гра ми ма, плу то ни ју ма, ви со ко обо га ће ног ура ни ју ма или ура-

ни ју ма-233 са др жа ног у став ка ма из ко ло не „број став ки”. Ко ло на „ко ли чи на” мо же да се за сни ва на по да ци ма о ко ли чи ни упо тре бље-
ним у из ве шта ју о про ме ни ин вен та ра, нпр. про сеч на ко ли чи на ну кле ар ног ма те ри ја ла по став ки и не зах те ва ме ре ње сва ке став ке.

8. У ко ло ни „прет ход на ло ка ци ја” се на во ди ло ка ци ја от па да пре про ме не ло ка ци је (по гле дај те об ја шње ње број 8. из Анек са XII).
9. У ко ло ни „но ва ло ка ци ја” се на во ди ло ка ци ја от па да по сле про ме не (по гле дај те об ја шње ње број 8. из Анек са XII).
Овај обра зац, про пи сно по пу њен и пот пи сан, до ста вља се Аген ци ји за за шти ту од јо ни зу ју ћег зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср-

би је.
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На осно ву чла на 7. став 1. тач ка 9. и чла на 19. став 2. тач ка 10. 
За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 107/2005 и 99/2010), 

Скуп шти на Фар ма це ут ске ко мо ре Ср би је на сед ни ци одр жа-
ној у Бе о гра ду 10. мар та 2011. го ди не до не ла је

ОД  Л У  КУ

о утвр ђи ва њу из но са на док на да за упис у име ник,  
за из да ва ње и об на вља ње ли цен це, за из да ва ње из во да 

из име ни ка, уве ре ња и по твр да из еви ден ци ја  
Фар ма це ут ске ко мо ре Ср би је

I
Овом од лу ком утвр ђу је се из нос на док на де ко ју пла ћа ју чла-

но ви Фар ма це ут ске ко мо ре Ср би је (у да љем тек сту: Ко мо ра) при-
ли ком упи са у име ник оба ве зних чла но ва Ко мо ре, за из да ва ње и 
об на вља ње ли цен це, за из да ва ње из во да из име ни ка, уве ре ња и 
по твр да из еви ден ци ја ко је во ди Ко мо ра. 

II
На док на да за упис у име ник чла но ва Ко мо ре, из но си 3000 

ди на ра.
На док на да за упис у име ник чла но ва Ко мо ре у слу ча ју не-

под но ше ња уред не и бла го вре ме не до ку мен та ци је од стра не чла на 
Ко мо ре, уве ћа ва се за 50% од из но са на док на де утвр ђе не овом од-
лу ком за упис у име ник.

III
На док на да за из да ва ње и об на вља ње ли цен це из но си 7000 

ди на ра.
Ли ца из чла на 7. Пра вил ни ка о бли жим усло ви ма за из да ва ње, 

об на вља ње или од у зи ма ње ли цен це чла но ви ма ко мо ра здрав стве них 
рад ни ка („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 119/2007, 23/2009 и 40/2010), 
осло ба ђа ју се пла ћа ња на док на де за из да ва ње но ве ли цен це. 

На док на да за из да ва ње и об на вља ње ли цен це у слу ча ју не-
под но ше ња уред не и бла го вре ме не до ку мен та ци је од стра не чла на 
Ко мо ре, уве ћа ва се за 50% од из но са на док на де утвр ђе не овом од-
лу ком за из да ва ње и об на вља ње ли цен це.

IV
Из у зет но, али са мо јед ном у то ку 2011. го ди не уко ли ко ли цу 

упи са ном у име ник оба ве зних чла но ва Ко мо ре, пре ста не члан ство 
због пре стан ка рад ног од но са  – оба вља ња по сло ва ди пло ми ра ног 
фар ма це у та у слу ча ју по кре та ња по ступ ка сте ча ја и ли кви да ци је 
над уста но вом од но сно при ват ном прак сом, пре стан ка рад ног од-
но са на од ре ђе но вре ме и пре стан ка рад ног од но са у ста ту су тех но-
ло шког ви шка, при ли ком по нов ног упи са у име ник чла но ва Ко мо ре 
не ће се на пла ћи ва ти на док на да на име упи са и из да ва ња ли цен це.

На ве де но се не од но си на ко ри сни ке ста ро сних пен зи ја.

V
На док на да за из да ва ње из во да из име ни ка чла но ва Ко мо ре, 

из но си 1000 ди на ра.

VI
На док на да за из да ва ње уве ре ња и по твр да о еви ден ци ја ма 

ко је во ди Ко мо ра из но си 500 ди на ра.

VII
По до би ја њу са гла сно сти ми ни стар ства над ле жног за по сло ве 

здра вља, ова од лу ка об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли-
ке Ср би је” и сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња.

Број 308/1-6
У Бе о гра ду, 10. мар та 2011. го ди не

Скуп шти на Фар ма це ут ске ко мо ре Ср би је у Бе о гра ду
Пред сед ник,

Ду брав ка Мар ти нов, с.р.

На осно ву чла на 7. став 1. тач ка 8. и чла на 19. став 2. тач ка 9. 
За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 107/2005 и 99/2010), 

Скуп шти на Фар ма це ут ске ко мо ре Ср би је на сед ни ци одр жа-
ној у Бе о гра ду 10. мар та 2011. го ди не до не ла је

ОД  Л У  КУ

о ви си ни чла на ри не за чла но ве Фар ма це ут ске ко мо ре 
Ср би је за 2011. го ди ну

I
Овом од лу ком утвр ђу је се ви си на чла на ри не ко ју пла ћа ју 

чла но ви Фар ма це ут ске ко мо ре Ср би је (у да љем тек сту: Ко мо ра) за 
2011. го ди ну. 

II
Чла на ри на за 2011. го ди ну из но си  4500 ди на ра.

III
Осло ба ђа ју се пла ћа ња чла на ри не за 2011. го ди ну ди пло ми-

ра ни фар ма це у ти при прав ни ци.

IV
Чла на ри ну утвр ђе ну овом од лу ком, чла но ви Ко мо ре упла ћу-

ју на т.р. Ко мо ре број 325-9500900015066-04 у ро ку од 45 да на од 
да на об ја вљи ва ња ове од лу ке у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

V
Чла на ри на утвр ђе на овом од лу ком при ме њу је се и на до бро-

вољ не чла но ве Ко мо ре. 

VI
По до би ја њу са гла сно сти ми ни стар ства над ле жног за по сло ве 

здра вља, ова од лу ка об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли-
ке Ср би је” и сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња.

Број 308/1-5
У Бе о гра ду, 10. мар та 2011. го ди не

Скуп шти на Фар ма це ут ске ко мо ре Ср би је у Бе о гра ду
Пред сед ник,

Ду брав ка Мар ти нов, с.р.

На осно ву чла на 56. За ко на о за шти ти при ро де („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10  – ис прав ка), чл. 7. и 9. Уред-
бе о за шти ти Пар ка при ро де „Ста ра пла ни на” („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 23/09) и чла на 36. Ста ту та Јав ног пред у зе ћа за га здо ва ње 
шу ма ма „Ср би ја шу ме”,

Управ ни од бор Јав ног пред у зе ћа за га здо ва ње шу ма ма „Ср би-
ја шу ме” на сед ни ци одр жа ној 24. фе бру а ра 2011. го ди не, до но си 

П РА  В И Л  Н И К

о уну тра шњем  ре ду и чу вар ској слу жби Пар ка при ро де  
„Ста ра пла ни на”

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком ре гу ли шу се уну тра шњи ред, ор га ни-

за ци ја, на чин ра да и опре ма чу вар ске слу жбе и основ на пра ви ла 
ор га ни за ци је про тив по жар не за шти те Пар ка при ро де „Ста ра пла-
ни на” (у да љем тек сту: Парк при ро де), од но сно бли же про пи су ју 
пра ви ла из чла на 56. став 4. За ко на о за шти ти о при ро ди (у да-
љем  тек сту:  За кон) по ко ји ма се на под руч ју Пар ка при ро де спро-
во де ре жи ми за шти те утвр ђе ни чла ном 35. За ко на и чл. 4, 5. и 6. 

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА
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Уред бе о за шти ти Пар ка при ро де „Ста ра пла ни на” (у да љем  тек-
сту:  Уред ба). 

Члан 2.
Од ред бе овог пра вил ни ка од но се се на ко ри сни ке за шти ће-

ног под руч ја у сми слу чла на 4. тач ка 37. За ко на (у да љем тек сту: 
Ко ри сник), од но сно на ли ца ко ја има ју пре би ва ли ште или бо ра-
ви ште на под руч ју Пар ка при ро де, вла сни ке зе мљи шта и дру гих 
не по крет но сти, прав на и фи зич ка ли ца и пред у зет ни ке ко ји ко ри-
шће њем не по крет но сти, при род них вред но сти и до ба ра и на дру-
ги на чин оба вља ју де лат ност или вр ше по сло ве на под руч ју Пар ка 
при ро де, као и на по се ти о це Пар ка при ро де. 

По се ти лац Пар ка при ро де је ли це ко је из на уч них, обра зов-
них, ре кре а тив них, ту ри стич ких, спорт ских и кул тур них по тре ба 
и раз ло га бо ра ви на под руч ју Пар ка при ро де кра ће од 15 да на, као 
и ли це у тран зи ту кроз под руч је Пар ка при ро де (у да љем тек сту: 
По се ти лац).

Члан 3.
Упра вља ње Пар ком при ро де Уред бом је по ве ре но Јав ном 

пред у зе ћу за га здо ва ње шу ма ма „Ср би ја шу ме”, Бе о град.
По сло ве упра вља ња не по сред но вр ши Рад на је ди ни ца „Парк 

при ро де Ста ра пла ни на”, Пи рот (у да љем тек сту: Упра вљач).

Члан 4.
Ко ри сни ци и По се ти о ци ду жни су да се при др жа ва ју од ре да-

ба овог пра вил ни ка, упут ста ва са ин фор ма тив них та бли и дру гих 
озна ка, као и упут ста ва или на ло га чу ва ра Пар ка при ро де и дру гих 
овла шће них ли ца Упра вља ча. 

У пла ни ра њу и пред у зи ма њу ра до ва и ак тив но сти на под руч-
ју Пар ка при ро де, Ко ри сни ци и По се ти о ци ду жни су да по шту ју 
За кон, Уред бу и План упра вља ња Пар ка при ро де.

Члан 5. 
За ко ри шће ње Пар ка при ро де и услу га Упра вља ча, Ко ри сник 

и По се ти лац пла ћа ју  на кна ду Упра вља чу, сход но чла ну 70. За ко на.
Ви си ну, на чин об ра чу на и на пла те на кна де Упра вљач про пи-

су је по себ ним ак том, уз са гла сност ми ни стар ства над ле жног за по-
сло ве за шти те жи вот не сре ди не (у да љем тек сту: Ми ни стар ство).

Члан 6. 
Уну тра шњи ред Пар ка при ро де Упра вљач обез бе ђу је ор га ни-

зо ва њем чу вар ске слу жбе, са рад њом са ло кал ним ста нов ни штвом, 
јав ним пред у зе ћи ма и дру гим при вред ним су бјек ти ма, уста но ва-
ма и удру же њи ма гра ђа на, као и са рад њом са ор га ни ма др жав не 
упра ве и ло кал не са мо у пра ве.

II. КРЕ ТА ЊЕ И БО РА ВАК ПО СЕ ТИ ЛА ЦА

Члан 7.
Ула зак у Парк при ро де је сло бо дан и без огра ни че ња.
Ула зак у Парк при ро де мо тор ним во зи лом мо же се за бра ни-

ти или огра ни чи ти, у скла ду са по себ ним про пи сом, ако се ра ди о 
тран спор ту опа сних ма те ри ја.

Упра вљач мо же крат ко трај но за у ста вља ти мо тор на во зи ла на 
ула ску у Парк при ро де уко ли ко на јав ном пу ту за сну је ула зну ста-
ни цу у скла ду са чла ном 68. ст. 3, 4. и 5. За ко на.

На чин за сни ва ња и ра да ула зних ста ни ца Упра вљач ће про-
пи са ти по себ ним ак том, у скла ду са за ко ном.

Члан 8.
Бо ра вак на под руч ју Пар ка при ро де је сло бо дан  и без огра-

ни че ња осим на ме сти ма, у вре ме и на на чин утвр ђе ним овим пра-
вил ни ком.

За бра њен је ула зак од но сно при ступ без одо бре ња Упра вља-
ча или прат ње чу ва ра Пар ка при ро де на по вр ши не од но сно ме ста 
на ко ји ма је Уред бом утвр ђен ре жим за шти те I сте пе на, као и на 
ме ста и објек те за ко је је Пла ном упра вља ња Пар ка при ро де од-
ре ђен та кав ре жим по се те због по тре бе очу ва ња ди вље фло ре и 
очу ва ња, при хра не и пра ће ња  ди вљих жи во ти ња.

Ка да се ра ди о хит ној ин тер вен ци ји у слу ча ју по жа ра, еле-
мен тар не не по го де или уде са или на мен ском ко ри шће њу по сто је-
ћих шум ских и дру гих слу жбе них пу те ва, одо бре ње или прат ња из 
ста ва 1. овог чла на не мо ра се при ба ви ти од но сно обез бе ди ти, већ  
се те ак тив но сти при ја вљу ју Упра вља чу.

Члан 9.
По вр ши не, ме ста и објек ти из чла на 8. овог пра вил ни ка су 

на ро чи то:
1) по вр ши не на ко ји ма је Уред бом утвр ђен ре жим за шти те I 

сте пе на:
 – Си њи на  – Ми ри ца, по вр ши не 306 ha, оп шти на Кња же вац, 

ка та стар ска оп шти на Цр ни Врх,
 – Го ле ма ре ка, по вр ши не 34 ha, оп шти на Кња же вац, ка та-

стар ска оп шти на Цр ни Врх,
 – Ба бин зуб, по вр ши не 22 ha, оп шти на Кња же вац, ка та стар-

ска оп шти на Цр ни Врх,
 – Ор лов ка мик  – Ко прен, по вр ши не 3.318 ha, оп шти на Пи рот, 

катастарскe општ инe То пли До и Дој кин ци;
2) ста ни шта од при о ри тет ног зна ча ја за за шти ту од но сно ме-

ста од по себ ног зна ча ја за очу ва ње стро го за шти ће них вр ста (тре-
са ве, ви со ко пла нин ски па шња ци, сте но ви ти од се ци и си па ри и др.);

3) по вр ши не, ме ста и објек ти за ре ин тро дук ци ју биљ них и 
жи во тињ ских вр ста и при хра ну пти ца, по себ но бе ло гла вог су па и 
дру гих жи во ти ња;

4) про стор око ста ба ла др ве ћа на ко ји ма се на ла зе гне зда зна-
чај них вр ста пти ца по лу преч ни ка 50 ме та ра, где се за бра њу је при-
ступ у ре про дук ци о ном пе ри о ду;

5) спе ле о ло шки објек ти.
По вр ши не, ме ста и објек те из ста ва 1. овог чла на Упра вљач 

ће озна чи ти на ви дљив и ја сан на чин.

Члан 10.
За ко ри шће ње ча ма ца и дру гих плов них обје ка та (у да љем 

тек сту: пло ви ло) на во до а ку му ла ци ји „За вој”, вла сни ци од но сно 
ко ри сни ци пло ви ла при ба вља ју одо бре ње Упра вља ча.

За бра ње на је упо тре ба пло ви ла без одо бре ња Упра вља ча или 
су прот но усло ви ма  ко ји су утвр ђе ни у одо бре њу. 

За бра ње на је упо тре ба пло ви ла са мо то ром сна ге ве ће од 7,35 
kW, осим пло ви ла чу вар ске слу жбе Пар ка при ро де.

За бра ње но је кре та ње пло ви ла по мра ку и у усло ви ма сла бе 
днев не ви дљи во сти.

За ко ри шће ње пло ви ла за оба вља ње по сло ва на упра вља њу 
во до а ку му ла ци јом и одр жа ва њу хи дро е нер гет ских обје ка та не при-
ба вља се одо бре ње већ  се те ак тив но сти при ја вљу ју Упра вља чу.

Упра вљач ће по себ ним ак том про пи са ти бли же усло ве упо-
тре бе пло ви ла, на чин во ђе ња њи хо ве еви ден ци је и из да тих одо-
бре ња.

Члан 11.
Кре та ње, за у ста вља ње и пар ки ра ње мо тор них во зи ла од но-

сно во зи ла на мо тор ни по гон на пу те ви ма и при ступ од ре ђе ним 
ме сти ма и објек ти ма на под руч ју Пар ка при ро де мо гу се, на осно-
ву до го во ра са упра вља чи ма тих пу те ва и ор га ном над ле жним за 
без бед ност са о бра ћа ја на пу те ви ма, ре гу ли са ти од но сно за бра ни-
ти или огра ни чи ти за све или од ре ђе не ка те го ри је уче сни ка у  са-
о бра ћа ју.

О ре жи му са о бра ћа ја из ста ва 1. овог чла на јав ност и уче сни-
ци у са о бра ћа ју оба ве шта ва ју се на по го дан на чин, а де о ни це пу те-
ва и ме ста у Пар ку при ро де на ко ји ма ни је до зво ље но кре та ње, за-
у ста вља ње или пар ки ра ње мо тор них во зи ла вид но се обе ле жа ва ју.

За бра ње на је упо тре ба во зи ла на пу те ви ма су прот но оба ве-
ште њу и озна ка ма из ста ва 2. овог чла на.

Члан 12.
Кам по ва ње и ло го ро ва ње ван гра ђе вин ских пар це ла и окућ-

ни ца стал них до ма ћин ста ва, по ро дич них обје ка та за од мор и ту-
ри стич ко-уго сти тељ ских обје ка та до пу ште но је је ди но на ме сти ма 
по себ но од ре ђе ним Пла ном упра вља ња или про стор ним пла ном и 
уре ђе ним за те на ме не.

Из у зет но од од ред бе ста ва 1. овог чла на, кам по ва ње или ло-
го ро ва ње мо же се ор га ни зо ва ти уз прат њу чу ва ра или одо бре ње 
Упра вља ча на дру гом ме сту, у крат ком тра ја њу и за ма њи број ли-
ца, а за по тре бе ис тра жи вач ког ра да и еко ту ри зма. 

Ло же ње ва тре на отво ре ном ог њи шту, из ван ме ста од ре ђе них 
за кам по ва ње и ло го ро ва ње до пу ште но је са мо на по себ но уре ђе-
ним и обе ле же ним ло жи шти ма, уз при ја ву чу вар ској слу жби Пар-
ка при ро де.

За бра ње но је кам по ва ње, ло го ро ва ње и ло же ње ва тре су прот-
но од ред ба ма ст. 1, 2. и 3. овог чла на.
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Члан 13. 

Вла сни ци и ко ри сни ци зе мљи шта и дру гих не по крет но сти 
ду жни су да до пу сте при ступ и про лаз чу ва ри ма и дру гим овла-
шће ним ли ци ма Упра вља ча у вр ше њу слу жбе них рад њи, као и ли-
ци ма ко ја са одо бре њем Упра вља ча оба вља ју ис тра жи вач ке и дру-
ге ак тив но сти у Пар ку при ро де.

За бра ње но је спре ча ва ње или оме та ње чу ва ра и дру гих овла-
шће них ли ца у вр ше њу рад њи и ак тив но сти из ста ва 1. овог чла на. 

III. ЗА ШТИ ТА ПРИ РОД НИХ И КУЛ ТУР НИХ ВРЕД НО СТИ  
И ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Члан 14.
Ко ри сни ци и По се ти о ци ду жни су да при ме њу ју ме ре за шти-

те при род них, кул тур них и дру гих вред но сти и жи вот не сре ди не 
у скла ду са За ко ном, Уред бом и овим Пра вил ни ком, ме ро дав ним 
за ко ни ма и про пи си ма до не тим на осно ву тих за ко на.

Члан 15.
Биљ ке и гљи ве ко је жи ве у сло бод ној при ро ди на под руч ју 

Пар ка при ро де а ко ји ма је Пра вил ни ком о про гла ше њу и за шти ти 
стро го за шти ће них и за шти ће них ди вљих вр ста би ља ка, жи во ти-
ња и гљи ва („Слу жбе ни гла сник РС”, број  5/10) утвр ђен ста тус 
стро го за шти ће них вр ста, ни је до зво ље но се ћи, ки да ти, ло ми ти, 
чу па ти, са ку пља ти њи хо во се ме и пло до ве, или их на дру ги на чин 
оште ћи ва ти и уни шта ва ти.

Жи во ти ње ко је жи ве, по вре ме но или се зон ски бо ра ве у сло-
бод ној при ро ди на под руч ју Пар ка при ро де, а ко ји ма је Пра вил-
ни ком о про гла ше њу и за шти ти стро го за шти ће них и за шти ће них 
ди вљих вр ста би ља ка жи во ти ња и гљи ва (у да љем тек сту: Пра-
вил ник о ди вљим вр ста ма), утвр ђен ста тус стро го за шти ће них вр-
ста, ни је до зво ље но рас те ри ва ти, уз не ми ра ва ти, хва та ти, уби ја ти 
и ра ња ва ти, не хо тич но и на мер но тро ва ти, са ку пља ти ја ја и дру ге 
раз вој не об ли ке, уни шта ва ти и оште ћи ва ти гне зда и оста ла ме ста 
и објек те на ко ји ма се те жи во ти ње раз мно жа ва ју, од га ја ју мла дун-
це, скла ња ју, бо ра ве и хра не.

Ли це ко је на под руч ју Пар ка при ро де на ђе за шти ће ну ди вљу 
жи во ти њу утвр ђе ну Пра вил ни ком о ди вљим вр ста ма, свој на лаз 
без од ла га ња при ја вљу је чу ва ру или дру гом овла шће ном ли цу 
Упра вља ча. 

Ли це из ста ва 3. овог чла на и Упра вљач мо гу се до го во ри-
ти да Упра вљач пре у зме да ље оба ве зе у ве зи  на ђе них при ме ра ка 
ди вљих жи во ти ња сход но чла ну 93. За ко на, од но сно оба ве сти нај-
бли жу ве те ри нар ску ор га ни за ци ју и Ми ни стар ство, о че му Упра-
вљач са ста вља за пи сник и во ди еви ден ци ју. 

За бра ње но је по сту па ње са стро го за шти ће ним вр ста ма ди-
вљих би ља ка, жи во ти ња и гљи ва су прот но од ред ба ма ст. 1, 2. и 3. 
овог чла на.

Члан 16.
Ди вље вр сте би ља ка, гљи ва, ли ша је ва и жи во ти ња ко је су 

утвр ђе не Уред бом о ста вља њу под кон тро лу са ку пља ња и про ме та 
ди вље фло ре и фа у не („Слу жбе ни гла сник РС”, бр.  31/05, 45/05, 
22/07, 38/08,  9/10) мо гу се са ку пља ти на под руч ју Пар ка при ро де 
на на чин и под усло ви ма утвр ђе ним прет ход но спо ме ну тим про-
пи сом и Уред бом.

Ли ца ко ја вр ше са ку пља ње ди вље фло ре и фа у не из ста ва 1. 
овог чла на на под руч ју Пар ка при ро де ду жна су да чу ва ру Пар ка 
при ро де (у да љем тек сту: Чу вар) или дру гом овла шће ном ли цу Упра-
вља ча при ја ве днев не ко ли чи не и вр сте са ку пље не фло ре и фа у не.

Са ку пља ње ди вље фло ре и фа у не из ста ва 1. овог чла на ни је 
до зво ље но на по вр ши на ма на ко ји ма је Уред бом утвр ђен ре жим 
за шти те I сте пе на. 

За са ку пља ње ди вље фло ре и фа у не на по вр ши на ма и ме сти ма 
ко ја су утвр ђе на чла ном 9. тач ка 2), 3) и 4) овог пра вил ни ка, у шу-
ма ма и шум ском зе мљи шту у др жав ној сво ји ни, као и на зе мљи шту 
у јав ној и за дру жној сво ји ни на ко ме је Уред бом утвр ђен ре жим за-
шти те II сте пе на по треб но је при ба ви ти одо бре ње Упра вља ча. 

Са ку пља ње ди вље фло ре и фа у не на зе мљи шту у при ват ној 
сво ји ни на ко ме је Уред бом утвр ђен ре жим за шти те II сте пе на до-
зво ље но је са мо вла сни ци ма од но сно ко ри сни ци ма тог зе мљи шта.

Одо бре ње из ста ва 4. овог чла на мо же се при вре ме но ус кра-
ти ти или огра ни чи ти због по тре бе очу ва ња фло ре и фа у не.

За бра ње но је са ку пља ње ди вље фло ре и фа у не су прот но од-
ред ба ма ст. 1, 2, 3, 4. и 5. овог чла на.

Члан 17. 
Вр сте ди вље фло ре и фа у не чи је је ко ри шће ње и за шти та ре-

гу ли са но про пи си ма из обла сти шу мар ства, по љо при вре де, лов-
ства и ри бо ло ва мо гу се на под руч ју Пар ка при ро де ко ри сти ти на 
на чин и под усло ви ма из тих про пи са.

За при ступ и бо ра вак на ме сти ма у Пар ку при ро де ко ја су 
утвр ђе на чла ном 9. тач ка 2), 3) и 4) овог пра вил ни ка, ра ди ко ри-
шће ња ди вље фло ре и фа у не у окви ру до пу ште них ак тив но сти 
шу мар ства, по љо при вре де, ло ва и ри бо ло ва, по треб но је при ба ви-
ти одо бре ње Упра вља ча.

Лов, од но сно при ступ и бо ра вак ло ва ца са оруж јем и пси ма 
на ме сти ма из ста ва 2. овог чла на ни је до зво љен.

Члан 18.
За бра ње но је без одо бре ња Упра вља ча оста вља ти уги ну ле, 

за кла не и уби је не жи во ти ње и њи хо ве де ло ве, кла нич ки от пад и 
ме сне пре ра ђе ви не на ме сти ма уре ђе ним као хра ни ли шта не кро-
фа гих вр ста пти ца.

Члан 19.
На под руч ју Пар ка при ро де ни је до пу ште но уно ше ње, од но-

сно сад ња, за се ја ва ње и на се ља ва ње алох то них ди вљих вр ста би-
ља ка и жи во ти ња, од но сно вр ста стра них за из вор ни жи ви свет 
ис точ не Ср би је.

Из у зет но од од ред бе ста ва 1. овог чла на, алох то не вр сте би-
ља ка мо гу се уно си ти на ма лим по вр ши на и у огра ни че ној број-
но сти при ли ком спро во ђе ња ме ра ан ти е ро зи о не за шти те, за шти те 
жи вот не сре ди не и пеј за жног уре ђе ња, а алох то не вр сте фа у не у 
ци љу уна пре ђе ња ста ња во де них еко си сте ма, на се ља ри ба и лов не 
ди вља чи, под усло ви ма и на на чин утвр ђе ним чла ном 82. За ко на и 
уз одо бре ње Упра вља ча. 

На под руч ју Пар ка при ро де оба ве зни су кон тро ла и су зби ја-
ње вр ста би ља ка и жи во ти ња ко је је Ми ни стар ство про гла си ло за 
ин ва зив не. 

За бра ње но је по сту па ње са алох то ним и ин ва зив ним вр ста ма 
би ља ка и жи во ти ња су прот но од ред ба ма ст. 1, 2. и 3. овог чла на.

Члан 20.
Упра вљач ће на по го дан на чин јав но при ка за ти и учи ни ти до-

ступ ним  Ко ри сни ци ма и По се ти о ци ма спи ско ве вр ста ди вље фло-
ре и фа у не из чла на 15, 16. и 17. са ин фор ма ци ја ма од зна ча ја за 
њи хо во пре по зна ва ње, за шти ту и ре жим ко ри шће ња.

Члан 21. 
За бра ње но је, сход но чла ну 98. За ко на, узи ма ти из при ро де 

ге о ло шка и па ле он то ло шка до ку мен та од но сно фо си ле, ми не ра ле 
и кри ста ле, ко ји су про гла ше ни за шти ће ним при род ним до бри ма 
или се на ла зе на објек ту ге о на сле ђа и за шти ће ном на ла зи шту.

На ла зач ге о ло шких и па ле он то ло шких до ку ме на та из ста ва 1. 
овог чла на ко ја би мо гла пред ста вља ти за шти ће ну при род ну вред-
ност, ду жан је да исте при ја ви Ми ни стар ству у ро ку од осам да на 
од да на про на ла ска и пре ду зме ме ре за шти те од уни ште ња, оште-
ћи ва ња или кра ђе. 

На ла зач и Упра вљач мо гу се спо ра зу ме ти да Упра вљач из вр-
ши при ја ву и пре ду зме ме ре из ста ва 2. овог чла на уме сто на ла за ча.

За бра ње но је, сход но чла ну 25. За ко на, оште ћи ва ње, уни шта-
ва ње, из но ше ње и при сва ја ње при ме ра ка би ља ка и жи во ти ња, ми-
не ра ла, кри стал них тво ре ви на, фо сил них оста та ка и ар те фа ка та из 
пе ћи на и кра шких ја ма, рас ту ра ње и из но ше ње гу а на, оста вља ње 
от па да ка, упо тре ба ма те ри ја ко ји ма се мо гу за га ди ти во де, ис пи си-
ва ње гра фи та и ло же ње ва тре у тим објек ти ма.

У ци љу на уч ног ис тра жи ва ња, за шти те и уре ђе ња спе ле о ло-
шких обје ка та мо же се до пу сти ти узи ма ње и из но ше ње пред ме та 
из ста ва 1. и 3. овог чла на, од но сно вр ше ње ма њих про ме на на 
де ло ви ма пе ћин ских ула за и ка на ла, у скла ду са чл. 97, 98. и 99. 
За ко на и под усло ви ма и на на чин ко ји ће се утвр ди ти ак том Вла де 
из чла на 25. став 2. За ко на, као и уз одо бре ње Упра вља ча.

Члан 22.
За бра ње но је оште ћи ва ти и уни шта ва ти пред ме те и објек те 

ко ји има ју кул тур но-исто риј ску вред ност, од но сно свој ство или 
ста тус еви ден ти ра ног или утвр ђе ног кул тур ног до бра.

Ни су до пу ште ни раз град ња и дру ги ви до ви оште ћи ва ња или 
уни шта ва ња обје ка та ко ји пред ста вља ју ис так ну те при ме ре на род-
ног гра ди тељ ства.
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Ни је до пу ште но рас ко па ва ње ме ста на ко ји ма су кон ста то ва-
ни или осно ва но прет по ста вље ни ар хе о ло шки на ла зи, ни ти њи хо-
во за у зе ће из град њом обје ка та и дру гим ра до ви ма.

Упра вљач ће у са рад њи са над ле жним ин сти ту ци ја ма за ис тра-
жи ва ње и за шти ту кул тур них до ба ра, ар хе о ло шког и ет но граф ског 
бла га са чи ни ти по пис пред ме та, обје ка та и ме ста из ст. 1, 2. и 3. овог 
чла на на под руч ју Пар ка при ро де.

Упра вљач ће на ви дан и по го дан на чин обе ле жи ти објек те и ме-
ста са кул тур но-исто риј ским вред но сти ма на под руч ју Пар ка при ро де.

За бра ње не су ак тив но сти и рад ње из ст. 2. и 3. овог чла на.

Члан 23.
За бра ње но је оба вља ти ра до ве и дру ге ак тив но сти ко ји ма се 

мо гу иза зва ти не по вољ не про ме не жи вот не сре ди не, од но сно за-
га ди ти тле, во да и ва здух, ства ра ти пре ко мер на бу ка и ин ду ко ва ти 
зра че ње штет но по љу де и жи ви свет, а сход но про пи си ма ко ји ре-
гу ли шу област за шти те жи вот не сре ди не.

У скла ду са чла ном 57. За ко на, за ра до ве и ак тив но сти од но-
сно про јек те са мо гу ћим зна чај ним ути ца јем на жи вот ну сре ди ну 
спро во ди се по сту пак про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну или се 
без из ра де сту ди је про це не ути ца ја по сту па по ак ту о усло ви ма и 
ме ра ма за шти те при ро де ко ји из да је За вод за за шти ту при ро де Ср-
би је (у да љем тек сту: За вод).

Но си лац про јек та ду жан је да пла ни ра не ра до ве и ак тив но-
сти из ста ва 2. овог чла на пи сме но при ја ви Упра вља чу.

IV. ОБА ВЉА ЊЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ И КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПРИ РОД НИХ 
РЕ СУР СА

Члан 24.
По љо при вред на де лат ност, од но сно об ра да зе мљи шта и га-

је ње ра тар ских и во ћар ских кул ту ра, крм ног и ин ду стриј ског би-
ља, га је ње сто ке, жи ви не и пче ла и при мар на пре ра да по љо при-
вред них про из во да вр ши се у скла ду са про пи си ма ко ји ре гу ли шу 
област по љо при вре де, ве те ри не, за шти те би ља и фи то-са ни тар не 
за шти те, Уред бом  и овим пра вил ни ком.

На под руч ју Пар ка при ро де ни је до пу ште но пре о ра ва ти при-
род не ли ва де и па шња ке ра ди за сни ва ња ора ни ца или об ра ђи ва ти 
зе мљи ште на те ре ну са стр мим на ги бом на та кав на чин ко ји мо же 
иза зва ти спи ра ње и од но ше ње тла или сма ње ње ње го ве плод но сти. 

На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те I сте пе-
на ни је до пу ште но оба вља ти по љо при вред ну де лат ност, од но сно 
об ра ђи ва ти зе мљи ште, ко си ти тра ву и на па са ти сто ку.

На по вр ши на ма са ре жи ми ма за шти те II и III сте пе на по љо-
при вред на де лат ност је до пу ште на уко ли ко ис пу ња ва усло ве за-
шти те при ро де и жи вот не сре ди не.

На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те II сте пе-
на, из град ња и рад обје ка та за га је ње сто ке и жи ви не огра ни ча ва 
се на ми ни и сред ње фар ме у окви ру по сто је ћих по ро дич них по-
љо при вред них га здин ста ва. 

На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те III сте-
пе на, ка па ци тет и дру ги усло ви из град ње и ра да обје ка та за га је ње 
сто ке и жи ви не ни су огра ни че ни. 

Објек ти за од ла га ње стај ског и дру гог ор ган ског ђу бри ва мо-
ра ју за до во ља ва ти про пи се и стан дар де за шти те жи вот не сре ди не 
и са ни тар не за шти те из во ри шта за снаб де ва ње во дом за пи ће.

Ни је до пу ште но спа љи ва ње ор ган ских оста та ка по сле же тве 
усе ва док се ва тра евен ту ал но мо же ко ри сти ти за уни шта ва ње ко-
ро ва и от па да ка на ма лим по вр ши на ма и у стро го кон тро ли са ним 
усло ви ма, у скла ду са про пи си ма ко ји ре гу ли шу за шти ту од по жа-
ра и уз при ја ву тих ра до ва Упра вља чу.

За бра ње но је оба вља ти по љо при вред ну де лат ност су прот но 
од ред ба ма овог чла на. 

Члан 25. 
На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те II и 

III сте пе на, до зво ље на је при ме на хе миј ских и дру гих  сред ста-
ва у по љо при вре ди на на чин, од но сно са вр ста ма и ко ли чи на ма 
тих сред ста ва и у вре ме ка ко је ре гу ли са но За ко ном о сред стви ма 
за за шти ту би ља и За ко ном о здра вљу би ља („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 41/09) и дру гим ме ро дав ним про пи си ма из обла сти по-
љо при вре де, во да и хе ми ка ли ја.

Упра вљач ће од го ва ра ју ћим ме ра ма и ак тив но сти ма под сти-
ца ти по љо при вред ни ке на што ма њу упо тре бу хе миј ских сред ста-
ва на под руч ју Пар ка при ро де и по ма га ти пре ла зак на ор ган ску по-
љо при вред ну про из вод њу.

Члан 26. 
Га је ње, за шти та и ко ри шће ње шу ма вр ши се у скла ду са За-

ко ном о шу ма ма, про пи си ма до не тим на осно ву тог за ко на, чл. 18. 
и 35. За ко на, Уред бом и овим пра вил ни ком.

Га здо ва ње шу ма ма у др жав ној сво ји ни спро во ди се пре ма 
пла но ви ма раз во ја шум ских под руч ја, осно ва ма га здо ва ња, го ди-
шњим пла но ви ма га здо ва ња шу ма ма и из во ђач ким про јек ти ма. 

Га здо ва ње шу ма ма соп стве ни ка за ко је се не до но се осно-
ве га здо ва ња вр ши се на осно ву про гра ма га здо ва ња и го ди шњих 
пла но ва га здо ва ња. 

На под руч ју Пар ка при ро де, Упра вљач је ко ри сник шу ма у др-
жав ној сво ји ни ко ји ма га зду је у окви ру га здин ских је ди ни ца (Г.Ј.): 
Шум ско га здин ство „Ти моч ке шу ме” Бо ље вац: Г.Ј. „Ба бин зуб  – 
Ор лов ка мен  – Го лаш”, Г.Ј. „Ша шка  – Сту де на  –Се лач ка”,  Г.Ј. „Ра-
со ви ти ка мен”,  Г.Ј. „За гла вак I” (део Г.Ј.),  Г.Ј. „За гла вак II” (део 
Г.Ј.)  и Г.Ј. „Вр шка чу ка  – Ба ба Јо на  – Тре ћи врх” (део Г.Ј.); Шум ско 
га здин ство „Пи рот” Пи рот: Г.Ј. „Ста ра пла ни на I  – Ши ро ке Лу ке”, 
Г.Ј. „Ста ра пла ни на II   – Ар би ње”, Г.Ј. „Ста ра пла ни на II   – Ар би-
ње”, Г.Ј. „Ста ра пла ни на II   – То пли До”, Г.Ј. „Ста ра пла ни на I  – 
Пре ле сје”, Г.Ј. „За вој”, Г.Ј. „Ви длич”, Г.Ј. „Ни ша ва” (део Г.Ј.). 

Упра вљач оба ве шта ва За вод о до не тим го ди шњим пла но ви ма 
га здо ва ња шу ма ма и пру жа основ не по дат ке о оби му, ди на ми ци и 
про стор ној рас по де ли пла ни ра них ра до ва. 

Члан 27.
На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те I сте пе-

на, шу ме су из у зе те из га здо ва ња. 
На оста лим по вр ши на ма вр ши се одр жи во га здо ва ње шу ма-

ма као до бром од оп штег ин те ре са у скла ду са до бром шу мар ском 
прак сом, ко јим се оси гу ра ва уме ре но по ве ћа ње по вр ши на под 
шум ским еко си сте ми ма и по бољ ша ње њи хо вог са ста ва, здрав-
стве ног ста ња и про из вод не спо соб но сти, омо гу ћа ва за сту пље-
ност ви ших уз гој них ти по ва и ве ћих де бљин ских раз ре да и ква ли-
тет др ве та, очу ва ње ра зно вр сно сти и из вор но сти др ве ћа, жбу ња и 
оста лих би ља ка у шум ским са сто ји на ма, обез бе ђу је за шти та шу ма 
и шум ски ред и омо гу ћа ва план ска из град ња и ре кон струк ци ја шу-
мар ских објекaта.

Кр че ње и чи ста се ча шу ме до зво ље ни су ра ди про ме не вр сте 
др ве ћа и уз гој них об ли ка шу ме на ма лим по вр ши на ма, из град ње 
шум ских ко му ни ка ци ја и обје ка та, за шти те и над зо ра при род них 
вред но сти и за дру ге план ске на ме не из град ње и уре ђе ња про сто-
ра у скла ду са за ко ном. 

Се ча и дру ги об ли ци укла ња ња или оште ћи ва ња ре пре зен та-
тив них ста ба ла др ве ћа и при ме ра ка за шти ће них, рет ких и у дру-
гом по гле ду зна чај них вр ста др ве ћа и жбу ња су за бра ње ни.

Члан 28.
Ко ри шће ње, за шти та и уре ђе ње во да и за шти та од штет ног 

деј ства во да вр ше се на осно ву За ко на о во да ма („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 31/10), про пи са до не тих на осно ву тог за ко на, За ко-
на о за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ри бљег фон да („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 36/09), Уред бе  и овог пра вил ни ка.

Парк при ро де об у хва та де ло ве вод них под руч ја До њи Ду нав 
и Мо ра ва.

Јав но пред у зе ће за упра вља ње во да ма „Ср би ја во де” до но си 
пла но ве и го ди шње про гра ме упра вља ња во да ма, во ди ре ги стре 
за шти ће них обла сти и ка та стре вод них обје ка та на вод ним под-
руч ји ма из ста ва 2. овог чла на.

На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те I сте пе-
на ни је до пу ште но ко ри шће ње во да.

На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те II сте-
пе на за бра ње ни су кап ти ра ње из во ра, пре гра ђи ва ње и ре гу ла ци ја 
во до то ка ко ји ни су пред ви ђе ни про стор ним пла ном или од го ва ра-
ју ћим про гра мом, као и екс пло а та ци ја реч них на но са.

За кап ти ра ње из во ра и од во ђе ње во де и дру ге хи дро тех нич ке 
ра до ве на под руч ју Пар ка при ро де, као и за ра до ве на вод ном зе-
мљи шту ри бо лов них во да, осим вод них ака та по треб но је при ба-
ви ти акт о усло ви ма за шти те при ро де ко ји из да је  За вод. 

ЈП „Ср би ја во де” и ХЕ „Ђер дап” д.о.о  –  ХЕ „Пи рот” ду жни 
су да ре дов но оба ве шта ва ју Упра вља ча о пла ни ра ном ре жи му ра да 
и оче ки ва ним ве ћим осци ла ци ја ма ни воа во де у во до а ку му ла ци ји 
„За вој”, као и да обез бе де ми ни мал ни одр жи ви про ток у во до то ку 
Ви со чи це низ вод но од бра не во до а ку му ла ци је „За вој” у скла ду са 
про пи си ма и из да тим вод ним ак ти ма.
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ХЕ „Пи рот” на док на ди ће Упра вља чу ште ту на ста лу у ри-

бљем фон ду услед на глог, тех нич ки нео прав да ног ис пу шта ња во де 
из во до а ку му ла ци је „За вој”. 

Члан 29. 
Пла но ви упра вља ња во да ма ускла ђу ју се са Уред бом и Пла-

ном упра вља ња Пар ка при ро де.
Упра вљач и ЈП „Ср би ја во де” са ра ђу ју у ства ри ма од за јед-

нич ког ин те ре са за упра вља ње Пар ком при ро де и вод ним под руч-
ји ма, по себ но на ускла ђи ва њу до ку ме на та из ста ва 1. овог чла на.

ЈП „Ср би ја во де” ста вља на увид по дат ке из ре ги стра за шти-
ће них обла сти и ка та стра вод них обје ка та и дру ге по дат ке од ин те-
ре са за за шти ту и ко ри шће ње во да на под руч ју Пар ка при ро де ко је 
во ди на осно ву за кон ских овла шће ња.

Члан 30. 
Екс пло а та ци ја ми не рал них си ро ви на вр ши се у скла ду са За-

ко ном о ру дар ству („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 44/95, 101/2005 
 – др. за кон, 85/2005  – др. за кон и 34/2006), про пи си ма до не тим на 
осно ву тог за ко на, Уред бом и овим пра вил ни ком.

На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те I сте-
пе на за бра ње ни су сви об ли ци ко ри шће ња ми не рал них си ро ви на. 

На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те II сте-
пе на ни је до пу ште на екс пло а та ци ја ми не рал них си ро ви на и ко ри-
шће ње ма те ри ја ла из ко ри та и сa оба ла во до то ка, осим за по че тих 
ра до ва на ис тра жи ва њу и екс пло а та ци ји ми не рал них си ро ви на за 
ко је су при ба вље на одо бре ња у скла ду са за ко ном и при вре ме ног, 
про стор но и ко ли чин ски огра ни че ног ко ри шће ња ка ме на и дро би-
не за по тре бе из град ње и ре кон струк ци је обје ка та и уре ђе ња про-
сто ра на под руч ју Пар ка при ро де.

На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те III сте-
пе на не мо же се вр ши ти екс пло а та ци ја ми не рал них си ро ви на ко-
ја ни је у скла ду са про пи са ним ме ра ма за шти те жи вот не сре ди не, 
при род них вред но сти и кул тур них до ба ра, екс пло а та ци ја тре се та 
и дру ги об ли ци оште ћи ва ња и уни шта ва ња ста ни шних усло ва и 
жи вог све та тре се ти шта.

На чин и пе ри од ко ри шће ња ка ме на и дро би не, као и до пу ште-
не ко ли чи не ма те ри ја ла из ста ва 3. овог чла на утвр ђу ју се у скла ду 
са за ко ном, уз прет ход но при ба вља ње усло ва За во да, а по че так и 
тра ја ње ра до ва из во ђач бла го вре ме но при ја вљу је Упра вља чу.

Упра вљач мо же об ра чу на ти и на пла ти ти на кна ду за оба вља-
ње де лат но сти екс пло а та ци је ми не рал них си ро ви на у скла ду са 
по себ ним ак том. 

V. ЛОВ И РИ БО ЛОВ

Члан 31.
Ак тив но сти ло ва на под руч ју Пар ка при ро де оба вља ју се у 

скла ду За ко ном о ди вља чи и лов ству („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 18/10), про пи си ма до не тим на осно ву тог за ко на, За ко ном, 
Уред бом и овим Пра вил ни ком. 

Га здо ва ње ло ви шти ма на под руч ју Пар ка при ро де вр ши се на 
осно ву про гра ма раз во ја лов ног под руч ја, лов них осно ва и го ди-
шњих про гра ма га здо ва ња ло ви шти ма.

На под руч ју Пар ка при ро де, Упра вљач од но сно ЈП „Ср би ја-
шу ме” је ко ри сник ло ви шта „Ста ра пла ни на I” и „Су во дол” (ШГ 
Бо ље вац) и „Ста ра пла ни на II” (ШГ Пи рот), ко ри сни ци оста лих 
ло ви шта су ло вач ка удру же ња из За је ча ра, Ми ни ће ва, Кња жев ца, 
Кал не, Пи ро та и Ди ми тров гра да.  

Упра вљач од но сно ко ри сни ци ло ви шта оба ве шта ва ју За вод 
о до не тим го ди шњим пла но ви ма га здо ва ња ло ви шти ма и пру жа ју 
основ не по дат ке о пла ни ра ним лов ним ак тив но сти ма. 

На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те I сте пе-
на забрањенe су све ак тив но сти ло ва, а на утвр ђе ним и обе ле же-
ним ста ни шти ма и ме сти ма при хра не  пти ца и дру гих жи во ти ња 
за бра њен је од стрел ди вља чи.

 На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те II сте-
пе на до зво ље не су план ске ак тив но сти на за шти ти и га је њу ди-
вља чи, укљу чу ју ћи и са ни тар ни од стрел ди вља чи. 

На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те III сте-
пе на лов је до зво љен у скла ду са за ко ном.

Упра вљач мо же на пла ти ти на кна ду ло вач ком удру же њу за 
оба вља ње ак тив но сти ло ва на под руч ју Пар ка при ро де у скла ду са 
по себ ним ак том ко ји до но си.

Члан 32.
За шти та и ко ри шће ње фа у не ри ба на под руч ју Пар ка при ро де 

вр ши се у скла ду са За ко ном о за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу 
ри бљег фон да, про пи си ма до не тим на осно ву тог за ко на, Уред бом 
и овим пра вил ни ком.

Ри бо лов не во де на про сто ру Пар ка при ро де при па да ју Ри-
бар ском под руч ју „Ста ра пла ни на” (у да љем тек сту: Ри бар ско под-
руч је), ко је је од ре ђе но по себ ним ак том Упра вља ча, у скла ду са 
за ко ном.

Упра вљач од но сно ЈП „Ср би ја шу ме” је ко ри сник Ри бар ског 
под руч ја. 

Члан 33. 
На Ри бар ском под руч ју до зво ље не су ак тив но сти ре кре а тив-

ног ри бо ло ва, осим на ри бо лов ним во да ма у окви ру по вр ши на са 
ре жи мом за шти те I сте пе на, где су све ак тив но сти ри бо ло ва за бра-
ње не.

На Ри бар ском под руч ју мо же се вр ши ти  ри бо лов у на уч но-
и стра жи вач ке свр хе и са на ци о ни из лов под усло ви ма утвр ђе ним 
за ко ном и про гра мом упра вља ња Ри бар ског под руч ја, а на осно ву 
до зво ле Ми ни стар ства.

На Ри бар ском под руч ју мо гу се ор га ни зо ва ти так ми че ња у 
спорт ском ри бо ло ву, у скла ду са за ко ном и уз одо бре ње Упра вља ча.

Члан 34. 
На ри бо лов ним во да ма Ри бар ског под руч ја утвр ђу ју се ре жи-

ми ри бо ло ва и пе ри од ло во ста ја у скла ду са про пи си ма ко ји уре-
ђу ју за шти ту и одр жи во ко ри шће ње ри бљег фон да.

Упра вљач мо же, на осно ву ука за не по тре бе и до зво ле Ми ни-
стар ства и у скла ду са про гра мом упра вља ња Ри бар ским под руч-
јем из ме ни ти од но сно по о штри ти ре жим ри бо ло ва и дру га чи је од-
ре ди ти пе ри од ло во ста ја за од ре ђе не вр сте ри ба.

Упра вљач ће сва ке го ди не, по сле до но ше ња го ди шњег про-
гра ма упра вља ња ри бар ским под руч јем, на по де сан на чин учи ни-
ти до ступ ним за ин те ре со ва ним ри бо ло ва ци ма ре жим ри бо ло ва и 
пе ри од ло во ста ја за ту го ди ну и дру ге ин фор ма ци је од зна ча ја за 
за шти ту и ко ри шће ње ри бо лов них во да.

Члан 35.
Упра вљач, у скла ду са за ко ном, из да је од но сно ди стри бу и ра/

про да је го ди шње и до плат не до зво ле за ре кре а тив ни ри бо лов.

VI. СПОРТ, РЕ КРЕ А ЦИ ЈА И ТУ РИ ЗАМ 

Члан 36.
На под руч ју Пар ка при ро де мо гу се ор га ни зо ва ти спорт ска 

так ми че ња и ак тив но сти ре кре а ци је на во ди и сне гу, у ро ње њу, 
ри бо ло ву, пла ни нар ству, ал пи ни зму и спе ле о ло ги ји, би ци кли зму, 
ауто мо би ли зму, па ра глај дин гу и дру гим обла сти ма уко ли ко се тим 
ак тив но сти ма не оште ћу ју или угро жа ва ју при род не вред но сти и 
ква ли тет жи вот не сре ди не.

На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те I сте-
пе на, као и на  утвр ђе ним и обе ле же ним ста ни шти ма и ме сти ма 
при хра не пти ца и дру гих жи во ти ња, забрањенe су све спорт ске ак-
тив но сти. 

За так ми че ња из ста ва 1. овог ор га ни за тор при ба вља одо бре-
ње Упра вља ча и пла ћа на кна ду у скла ду са по себ ним ак том ко ји 
до но си Упра вљач.

Ор га ни за тор је ду жан да так ми че ње при ја ви Упра вља чу нај-
ма ње 30 да на пре да на пла ни ра ног за ње гов по че так.

За пла ни ра не спорт ске ак тив но сти код ко јих се осно ва но 
прет по ста вља мо гућ ност ути ца ја на при род не вред но сти Пар ка 
при ро де и ква ли тет жи вот не сре ди не ор га ни за тор, на осно ву оба-
ве ште ња Упра вља ча при ба вља усло ве за шти те при ро де ко је из да је 
За вод.

За бра ње но је ор га ни зо ва ње так ми че ња без одо бре ња Упра-
вља ча и про тив но усло ви ма да тим у одо бре њу.

Члан 37.
На под руч ју Пар ка при ро де прав на и фи зич ка ли ца мо гу оба-

вља ти де лат ност ту ри зма и уго сти тељ ства, од но сно ор га ни зо ва ти 
ту ри стич ка пу то ва ња и ту ри стич ку по се ту и пру жа ти услу ге сме-
шта ја, ис хра не и пи ћа у скла ду са За ко ном о ту ри зму („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 36/09 и 88/10), про пи си ма до не тим на осно ву тог 
за ко на, За ко ном, Уред бом и овим пра вил ни ком.
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Члан 38. 
Ту ри стич ке гру пе и по је дин ци мо гу у прат њи чу ва ра или дру-

гог овла шће ног ли ца Упра вља ча по се ћи ва ти и раз гле да ти ло ка ли-
те те и по вр ши не на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те I сте пе на, из 
обра зов них, ре кре а тив них и оп ште кул тур них раз ло га и по тре ба.

Упра вљач мо же за за ин те ре со ва не ту ри стич ке гру пе ор га ни-
зо ва ти оби ла зак дру гих де ло ва под руч ја Пар ка при ро де. 

На ме ра ва не по се те од но сно оби ла зак  из ст. 1. и  2. овог чла-
на при ја вљу ју се Упра вља чу нај ма ње 24 ча са ра ни је.

Упра вљач ће из ра ди ти и до не ти про грам пре зен та ци је Пар ка 
при ро де ко јим ће бли же уре ди ти до пу штен на чин и ме ста по се ћи-
ва ња, исто вре ме ни број по се ти ла ца на по је ди ним ме сти ма и дру га 
пи та ња од зна ча ја за раз гле да ње Пар ка при ро де и упо зна ва ње ње-
го вих вред но сти, а по себ но на чин пре зен та ци је вред но сти у окви-
ру ак тив но сти еко ту ри зма. 

Члан 39. 
За оба вља ње де лат но сти ту ри зма и уго сти тељ ства из чла на 

37. и за услу ге Упра вља ча из чла на 38. овог пра вил ни ка пла ћа се 
на кна да у скла ду са по себ ним ак том Упра вља ча.

VII. ИЗ ГРАД ЊА ОБЈЕ КА ТА И УРЕ ЂЕ ЊЕ ПРО СТО РА

Члан 40. 
Из град ња обје ка та и уре ђе ње про сто ра на под руч ју Пар ка 

при ро де вр ши се у скла ду са За ко ном о пла ни ра њу и из град њи  
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 81/09), про пи си ма до не тим 
на осно ву тог за ко на, про стор ним пла ном под руч ја по себ не на ме-
не под руч ја Пар ка при ро де („Слу жбе ни гла сник РС”, број 115/08), 
до не тим ур ба ни стич ким пла но ви ма, За ко ном, Уред бом и овим 
пра вил ни ком.

На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те III сте-
пе на за бра ње ни су: из град ња ин ду стриј ских обје ка та, скла ди шта 
ин ду стриј ске и дру ге ро бе, ве ли ких обје ка та за уз гој сто ке и жи-
ви не и дру гих обје ка та ко ји не по вољ но ути чу на ва здух, во де, зе-
мљи ште и шу ме или из гле дом, пре ко мер ном бу ком или на дру ги 
на чин мо гу на ру ши ти или уни шти ти при род не и оста ле вред но-
сти за шти ће ног под руч ја, а по себ но ле по ту пре де ла, тре се ти шта, 
рет ке и зна чај не вр сте би ља ка и жи во ти ња и њи хо ва ста ни шта; 
из град ња и ре кон струк ци ја стам бе них, еко ном ских и по моћ них 
обје ка та по љо при вред них до ма ћин ста ва, ви кен ди ца и при вре ме-
них обје ка та из ван гра ђе вин ских ре јо на и гра ђе вин ског зе мљи шта 
утвр ђе них и про гла ше них у скла ду са за ко ном, а до до но ше ња од-
го ва ра ју ћих ур ба ни стич ких пла но ва изградњe обје ка та по љо при-
вред них до ма ћин ста ва мо же се вр ши ти са мо у окви ру по сто је ћих 
гра ђе вин ских пар це ла.

На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те II сте-
пе на за бра ње ни су:  из град ња, осим изградњe обје ка та, уре ђе ња и 
опре ма ња про сто ра за по тре бе алп ског и нор диј ског ски ја ли шта, 
ре кре а ци је, очу ва ња и при ка зи ва ња вред но сти за шти ће ног под-
руч ја, гра ђе ња и ре кон струк ци је обје ка та са о бра ћај не и тех нич ке 
ин фра струк ту ре, стам бе них и еко ном ских објекaта по љо при вред-
них до ма ћин ста ва у окви ру по сто је ћих гра ђе вин ских пар це ла, 
ре кон струк ци је, до град ње и одр жа ва ња елек тро при вред них, во-
до при вред них и шу мар ских обје ка та, не по крет них кул тур них до-
ба ра, спо мен обе леж ја и јав них че сми.

На по вр ши на ма на ко ји ма је утвр ђен ре жим за шти те I сте пе-
на за бра ње ни су ра до ви на из град њи обје ка та и уре ђе њу про сто ра.

Члан 41.
Пла ни ра не ра до ве на из град њи  обје ка та и уре ђе њу про сто ра,  

но си лац ра до ва од но сно ин ве сти тор (у да љем тек сту: Ин ве сти тор) 
ду жан је да пи сме но при ја ви Упра вља чу, сход ну чла ну 57. став 5. 
За ко на.

При ја ва из ста ва 1. овог чла на са др жи основ не по дат ке о Ин-
ве сти то ру, вр сти и оби му пла ни ра них радовa, ло ка ци ји и вла сни-
штву на не по крет но сти ма.

Упра вљач ће у ро ку не ду жем од 15 да на од да на под но ше ња 
при ја ве до ста ви ти Ин ве сти то ру пи са но оба ве ште ње о то ме да ли 
су ра до ви За ко ном и Уред бом до зво ље ни, са упут ством шта да ље 
тре ба да ра ди ка ко би при ба вио акт о усло ви ма за шти те при ро де, 
ло ка циј ску и гра ђе вин ску до зво лу.

Упра вљач ће од Ин ве сти то ра тра жи ти до пу ну при ја ве уко ли-
ко се на осно ву пре до че них по да та ка не мо же пру жи ти ме ро дав но 
и ква ли фи ко ва но оба ве ште ње.

Ин ве сти тор је ду жан да је дан при ме рак при ја ве по чет ка гра-
ђе ња објек та из чла на 148. За ко на о пла ни ра њу и из град њи до ста-
ви и Упра вља чу. Уз при ја ву, у ко јој на во ди пла ни ра ну ди на ми ку 
ра до ва, Ин ве сти тор при ла же акт о усло ви ма за шти те при ро де и 
гра ђе вин ску до зво лу.

За ма ње мон та жне објек те при вре ме ног ка рак те ра на зе мљи-
шту у јав ној сво ји ни из чла на 146. За ко на о пла ни ра њу и из град њи 
(ки о сци, лет ње и зим ске ба ште, те зге и дру ги по крет ни мо би ли јар, 
пло ве ћа по стро је ња, над стре шни це, спо мен обе леж ја  и др), чи је 
по ста вља ње и укла ња ње обез бе ђу је и уре ђу је ло кал на са мо у пра ва, 
по треб на је са гла сност Упра вља ча.

За бра ње но је ра до ве на из град њи обје ка та и уре ђе њу про сто ра 
из во ди ти од но сно оба вља ти без при ја ве из ста ва 5. овог чла на, а мон-
та жне објек те из ста ва 6. по ста вља ти без са гла сно сти Упра вља ча.

Члан 42.
На осно ву од ред би За ко на о пла ни ра њу и из град њи ко је се 

од но се на објек те и ра до ве за ко је се не из да је гра ђе вин ска до зво-
ла и на осно ву ак та ко јим Вла да сход но чла ну 35. став 11. За ко на 
бли же про пи су је ре жи ме за шти те, по сту пак и на чин њи хо вог од-
ре ђи ва ња и објек те, ра до ве и ак тив но сти ко ји су за бра ње ни или 
огра ни че ни, Упра вљач ће утвр ди ти и на по го дан на чин об ја ви ти 
спи сак ра до ва на из град њи обје ка та и уре ђе њу про сто ра ко је Ин-
ве сти тор ни је ду жан да при ја ви Упра вља чу.

VI II. ОДР ЖА ВА ЊЕ ЧИ СТО ЋЕ И УПРА ВЉА ЊЕ ОТ ПА ДОМ

Члан 43.
Одр жа ва ње чи сто ће и упра вља ње от па дом на под руч ју Пар-

ка при ро де вр ши се у скла ду са За ко ном о упра вља њу от па дом 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09 и 88/10), про пи си ма  до не тим 
на осно ву тог за ко на, дру гим за ко ни ма и про пи си ма ко ји се од но се 
на от пад не ма те ри је, Уред бом и овим пра вил ни ком. 

На под руч ју Пар ка при ро де Уред бом је за бра ње но: од ла га ње 
ко му нал ног, ин ду стриј ског и гра ђе вин ског от па да, ам ба ла же, рас-
хо до ва них мо тор них во зи ла, дру гих ма ши на и апа ра та, осим ко-
му нал ног и по љо при вред ног от па да по ре клом са за шти ће ног под-
руч ја, ко ји мо же да се од ла же на про пи сан на чин на ме сти ма ко ја 
су за то од ре ђе на и обе ле же на; ру ко ва ње хе миј ским ма те ри ја ма и 
нафт ним де ри ва ти ма у ко ли чи на ма и на на чин ко ји мо гу про у зро-
ко ва ти за га ђи ва ње зе мљи шта и во да и иза зва ти тро ва ње и дру ге 
не по вољ не по сле ди це по биљ ни и жи во тињ ски свет; не ре гу ли са-
но ис пу шта ње от пад них во да до ма ћин ста ва, при вред них и дру гих 
обје ка та од но сно ис пу шта ње про тив но про пи си ма из обла сти во-
до при вре де; скла ди ште ње стај ског ђу бри ва на на чин ко ји на ру ша-
ва жи вот ну сре ди ну, ле по ту при род них пре де ла, на се ље них ме ста 
и око ли не не по крет них кул тур них до ба ра.

Ре ги о нал ни и ло кал ни пла но ви упра вља ња от па дом ускла ђу-
ју се са Уред бом и Пла ном упра вља ња Пар ка при ро де.

Члан 44.
Сва ко је ду жан да са ку пља и од ла же от пат ке ко је ства ра, на 

ме сти ма ко ја су по себ но уре ђе на  од но сно опре мље на и пре ма по-
тре би, обе ле же на за те на ме не. 

Упра вљач ће по ста ви ти од го ва ра ју ћу опре му, од но сно кан те, 
кор пе или ке се за при вре ме но од ла га ње чвр стих от па да ка на ме-
сти ма ко ја су пред мет по се те и ор га ни зо ва ти њи хо во пра жње ње 
и од во же ње из ван под руч ја Пар ка при ро де, осим на про сто ру јав-
них ски ја ли шта, у на се љи ма и на по вр ши на ма по ред ту ри стич ких, 
сме штај них и уго сти тељ ских обје ка та.

Упра вљач ће ини ци ра ти са рад њу са ко му нал ним слу жба ма 
те ри то ри јал но над ле жних је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у обла-
сти одр жа ва ња чи сто ће кроз  ор га ни зо ва но по ста вља ње и ре дов-
но пра жње ње кон теј не ра за сме ће у на се ље ним де ло ви ма под руч ја 
Пар ка при ро де и ме сти ма оку пља ња ве ћег бро ја по се ти ла ца.

Члан 45.
Вла сни ци и ко ри сни ци не по крет но сти ду жни су да их одр жа-

ва ју у чи стом и уред ном ста њу.
Оба ве зна је се ча тру лог, пре ста ре лог и оште ће ног др ве ћа и 

жбу ња и пот кре си ва ње гра на и укла ња ње ко ро ва на зе мљи шту у 
пут ном по ја су и вод ном по ја су, око јав них и при вред них објек та, 
кул тур них до ба ра, исто риј ских спо ме ни ка и јав них че сми, на по-
вр ши на ма за ре кре а ци ју и у кру гу се о ских до ма ћин ста ва.
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Ко ри сни ци и соп стве ни ци шу ма ду жни су да одр жа ва ју шум-

ски ред у скла ду са про пи си ма у обла сти шу мар ства, укљу чу ју ћи 
и оба ве зу што кра ћег за др жа ва ња по се че них ста ба ла и огрев ног 
др ве та по ред пу те ва. 

За бра ње но је за пу шта ње и за ко ро вља ва ње об ра ди вог по љо-
при вред ног зе мљи шта. 

IX. ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ И ПО СТА ВЉА ЊЕ ОЗНА КА,  
ФО ТО ГРА ФИ СА ЊЕ И СНИ МА ЊЕ ФИЛ МО ВА

Члан 46.
Упра вљач у ро ку утвр ђе ном Уред бом и на на чин про пи сан 

од го ва ра ју ћим под за кон ским ак том обе ле жа ва Парк при ро де као 
за шти ће но под руч је та бла ма про пи са ног из гле да и са др жа ја ко-
је по ста вља на ме сти ма где јав ни пу те ви ула зе у Парк при ро де, а 
гра ни це Пар ка при ро де обе ле жа ва про пи са ним озна ка ма.

Упра вљач у ро ко ви ма утвр ђе ним за ко ном и на на чин про пи-
сан од го ва ра ју ћим под за кон ским ак том обе ле жа ва гра ни цу ри бар-
ског под руч ја и гра ни це де ло ва Ри бар ског под руч ја на ко јим је за-
бра њен или огра ни чен ри бо лов.

Упра вљач од го ва ра ју ћим та бла ма обе ле жа ва ме ста и објек те 
где је при ступ и бо ра вак за бра њен или огра ни чен.

Упра вљач по ста вља та бле од но сно дру ге озна ке са ин фор ма-
ци ја ма о пра ви ли ма уну тра шњег ре да и ре жи му  ри бо ло ва.

Упра вљач по ста вља и дру ге та бле и озна ке од зна ча ја за спро-
во ђе ње ре жи ма за шти те и пре зен та ци ју вред но сти Пар ка при ро де, 
као што су па нои, бил бор ди, пла ни нар ске ста зе, ме ста за кам по ва-
ње и ло го ро ва ње, хра ни ли шта, ме ста за от пат ке  и др.

За бра ње но је оште ћи ва ње или уни шта ва ње и укла ња ње та-
бли и нат пи са на та бла ма и дру гих озна ка из овог чла на, као и њи-
хо во за кла ња ње од но сно ма ски ра ње дру гим објек ти ма.

Члан 47. 
На под руч ју Пар ка при ро де ни је до пу ште но по ста вља ње ин-

фор ма тив них та бли са на зи ви ма прав них и фи зич ких ли ца и ре-
клам них и дру гих па ноа без одо бре ња Упра вља ча.

За по ста вља ње слу жбе них та бли и дру гих озна ка ко је су 
утвр ђе не про пи си ма у обла сти ту ри зма, са о бра ћа ја и јав них пу те-
ва, шу мар ства, лов ства, во до при вре де и енер ге ти ке ни је по треб но 
одо бре ње Упра вља ча.

За по ста вља ње и др жа ње та бли и па ноа из ста ва 1. овог чла на 
Упра вљач мо же на пла ти ти на кна ду у скла ду са по себ ним ак том.

Члан 48. 
Фо то гра фи са ње и сни ма ње тон ских и ви део за пи са и фил мо-

ва на под руч ју Пар ка при ро де до зво ље но је.
За рад ње из ста ва 1. овог чла на ко је се вр ше у ко мер ци јал не 

свр хе по треб но је при ба ви ти са гла сност Упра вља ча и за њих се 
пла ћа на кна да на осно ву по себ ног ак та ко ји до но си Упра вљач.

Ра ди при ба вља ња са гла сно сти из ста ва 2. овог чла на, ор га-
ни за тор сни ма ња од но сно за ин те ре со ва но ли це при ја вљу је пла ни-
ра не ак тив но сти сни ма ња Упра вља чу ко ји је ду жан да са гла сност 
из да у ро ку не ду жем од 15 да на.

За ак тив но сти фо то гра фи са ња и сни ма ња за ин те ре со ва но 
ли це ће пре ма по тре би и оба ве ште њу Упра вља ча при ба ви ти акт о 
усло ви ма за шти те при ро де ко је из да је За вод.

Упра вљач мо же при вре ме но или трај но ус кра ти ти са гла сност 
уко ли ко је ин ди ко ван зна ча јан не по во љан ути цај на при род не 
вред но сти. 

Фи зич ко или прав но ли це ко је оба вља или за чи ји ра чун се 
оба вља сни ма ње фо то гра фи ја, тон ских и ви де о за пи са и фил мо ва 
ко ји се пу бли ку ју од но сно при ка зу ју јав но сти, осим игра них фил-
мо ва, ду жно је да је дан при ме рак сни мље ног ма те ри ја ла до ста ви 
Упра вља чу.

X. ИС ТРА ЖИ ВАЧ КИ И ОБРА ЗОВ НИ РАД 

Члан 49. 
На под руч ју Пар ка при ро де мо гу се вр ши ти на уч на и при ме-

ње на ис тра жи ва ња и обра зов не ак тив но сти у при ро ди у скла ду са 
за ко ни ма и про пи си ма ко ји уре ђу ју област на уч них и при ме ње них 
ис тра жи ва ња и обра зо ва ња и овим пра вил ни ком.

Ис тра жи ва ња и обра зов не ак тив но сти из ста ва 1. овог чла на 
до пу ште но је оба вља ти на на чин да се не иза зо ву зна чај не не по-
вољ не про ме не или уни ште при род не вред но сти као и да се не за-
га ди жи вот на сре ди на.

Члан 50.
За ис тра жи ва ња ко ја мо гу има ти ути цај на вред но сти и обе-

леж ја Пар ка при ро де и за ко ја је у сми слу чла на 57. ст. 3. и 4. За-
ко на нео п ход но при ба ви ти акт о усло ви ма за шти те при ро де, но си-
лац ис тра жи ва ња при ба вља са гла сност Упра вља ча.

Да би при ба вио са гла сност из став 1. овог чла на, но си лац ис-
тра жи ва ња при ја вљу је Упра вља чу пла ни ра не ис тра жи вач ке  ра до-
ве и ак тив но сти. 

При ја ва ис тра жи ва ња са др жи ме ро дав не по дат ке о вр сти, 
ци љу, са др жа ју, ло ка ци ји, вре ме ну тра ја ња, ме то да ма, сред стви-
ма, опре ми и ала ти ма, ру ко во ди о цу и уче сни ци ма ис тра жи ва ња. 
У при ја ви се мо гу на ве сти и услу ге од но сно по моћ ко ја се тра жи 
од Упра вља ча.

Уз при ја ву ис тра жи ва ња при ла же се акт о усло ви ма за шти те 
при ро де. 

Уз при ја ву ис тра жи ва ња при ла же се и до зво ла Ми ни стар-
ства, ка да се ра ди о ри бо ло ву у на уч но и стра жи вач ке свр хе, ис тра-
жи ва њи ма стро го за шти ће них и за шти ће них вр ста, спе ле о ло шким 
ис тра жи ва њи ма и сл., од но сно до зво ла дру гог ми ни стар ства, ка да 
се ра ди о ге о ло шким и дру гим ис тра жи ва њи ма за чи је из во ђе ње је 
про пи са на оба ве за при ба вља ња до зво ле над ле жног ор га на.

Са гла сност из ста ва 1. овог чла на, ко ју упра вљач  из да је у ро-
ку не ду жем од 7 да на од да на при је ма при ја ве, са др жи упут ство 
о при ме ни усло ва и ме ра за шти те при ро де и пра ви ла уну тра шњег 
ре да, по себ не усло ве, ако их има, у ве зи ме ста, вре ме на и на чи на 
из во ђе ња ра до ва, обез бе ђе ња прат ње чу ва ра или дру гог ли ца, као 
и мо гућ ност и усло ве пру жа ња тра же них услу га. 

За бра ње но је ис тра жи ва ња из ста ва 1. овог чла на за по че ти 
или из во ди ти без при ба вље не са гла сно сти Упра вља ча

Члан 51.
Упра вљач мо же у по ступ ку из да ва ња са гла сно сти од ре ди ти 

дру го вре ме од оног ко је је на ве де но у при ја ви ако оце ни да по-
сто ји ри зик по при род не вред но сти, без бед ност и здра вље љу ди, 
о че му оба ве шта ва под но си о ца при ја ве пре из да ва ња са гла сно сти.

Упра вљач из раз ло га на ве де них у ста ву 1. овог чла на или не-
по што ва ња про пи са них усло ва мо же пи сме но на ло жи ти пре кид 
ис тра жи вач ких ра до ва и ак тив но сти.

Члан 52.
О ис тра жи ва њи ма у обла сти шу мар ства, по љо при вре де и 

пе до ло ги је, хи дро ло ги је, кли ма то ло ги је и ме те о ро ло ги је, жи вот-
не сре ди не, ту ри зма, са о бра ћа ја, енер ге ти ке, про стор ног и ур ба-
ни стич ког пла ни ра ња, де мо гра фи је, кул тур них до ба ра и у дру гим 
обла сти ма за ко ја се по пра ви лу не при ба вља са гла сност Упра вља-
ча, по треб но је да но си лац ис тра жи ва ња бла го вре ме но пи сме но 
оба ве сти Упра вља ча.

Оба ве ште ње са др жи исту вр сту по да та ка као и при ја ва ис-
тра жи ва ња. 

Упра вљач ће од мах, а нај ка сни је у ро ку од два да на пру жи ти 
пи сме ни од го вор под но си о цу оба ве ште ња да је упо знат са пла ни-
ра ним ис тра жи ва њи ма, мо гућ но сти ма пру жа ња тра же них услу га 
и по мо ћи, да ти пре по ру ке у ве зи по што ва ња пра ви ла уну тра шњег 
ре да и упу ти ти под но си о ца оба ве ште ња на евен ту ал ну оба ве зу 
при ба вља ње ак та о усло ви ма за шти те при ро де.

За бра ње но је ис тра жи ва ња из ста ва 1. овог чла на за по че ти 
или из во ди ти уко ли ко се о њи ма не оба ве сти Упра вљач.

Члан 53.
Обра зов не ак тив но сти на под руч ју Пар ка при ро де, као што 

су шко ла у при ро ди, те рен ска на ста ва и се ми на ри и струч не екс-
кур зи је по треб но је бла го вре ме но пи сме но при ја ви ти Упра вља чу.

Ак тив но сти из ста ва 1. овог чла на не мо гу за по че ти пре не-
го што Упра вљач по твр ди при јем при ја ве тих ак тив но сти. При ја-
ва на ме ра ва них обра зов них ак тив но сти мо ра са др жа ти ре ле вант не 
по дат ке о вр сти, ци љу, са др жа ју, вре ме ну тра ја ња, ор га ни за то ру и 
бро ју уче сни ка. У при ја ви се мо гу на ве сти и услу ге од но сно по-
моћ ко ја се оче ку је од Упра вља ча.

Упра вљач ће од мах, а нај ка сни је у ро ку од два да на пи сме-
но по твр ди ти при јем при ја ве обра зов них ак тив но сти и оба ве сти ти 
под но си о ца при ја ве о по себ ним усло ви ма за шти те при ро де и жи-
вот не сре ди не при ли ком оба вља ња ак тив но сти, ако их има, као и о 
мо гућ но сти ма и усло ви ма пру жа ња тра же них услу га или по мо ћи.
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Члан 54.
У ро ку од 15 да на по за вр шет ку те рен ских ис тра жи вач ких 

ра до ва и обра зов них ак тив но сти, но си лац ис тра жи ва ња од но сно 
ор га ни за тор обра зов них ак тив но сти ду жан је да Упра вља чу до ста-
ви кра так из ве штај о то ку и глав ним ре зул та ти ма спро ве де них ис-
тра жи ва ња и обра зов них ак тив но сти.

О за вр шет ку ела бо ра та од но сно пу бли ко ва њу ре зул та та о из-
вр ше ним ис тра жи ва њи ма но си лац ис тра жи ва ња ду жан ја да оба-
ве сти Упра вља ча у ро ку од 15 да на као и да тај ела бо рат или пу-
бли ко ва ни рад до ста ви Упра вља чу.

Оно ме ко бла го вре ме но не под не се из ве штај из ста ва 1. од но-
сно не до ста ви оба ве ште ње и ела бо рат или рад из ста ва 2. овог чла-
на, Упра вљач мо же ус кра ти ти са гла сност за на ред на ис тра жи ва ња 
од но сно оба ве ште ње и услу ге за оба вља ње обра зов них ак тив но сти.

XI. ЧУ ВАР СКА СЛУ ЖБА 

Члан 55. 
Спро во ђе ње пра ви ла уну тра шњег ре да обез бе ђу је и не по-

сред ни над зор на под руч ју Пар ка при ро де вр ши чу вар ска слу жба.
Чу вар ска слу жба има два ор га ни за ци о на де ла и то у окви ру 

Шум ског га здин ства „Ти моч ке шу ме”, Бо ље вац, са се ди штем у 
Шум ској упра ви Кња же вац и Шум ског га здин ства „Пи рот”,  Пи-
рот,  са се ди штем у Шум ском га здин ству Пи рот.

Ко ор ди на ци ју по сло ва ор га ни за ци о них де ло ва чу вар ске слу-
жбе вр ши управ ник Рад не је ди ни це „Парк при ро де Ста ра пла ни-
на” (у да љем тек сту: Управ ник).

Чу вар ску слу жбу чи не од но сно по сло ве чу вар ске слу жбе у 
свој ству ли ца са за кон ским овла шће њи ма и оба ве за ма не по сред но 
оба вља ју Чу ва ри и ру ко во ди о ци ор га ни за ци о них де ло ва (у да љем 
тек сту: Ру ко во ди лац).  

Чу вар мо же исто вре ме но оба вља ти и по сло ве чу ва ра шу-
ма, ло во чу ва ра или ри бо чу ва ра, а Ру ко во ди лац и дру ге по сло ве у 
окви ру рад ног ме ста и струч не спре ме ко јом рас по ла же.

Чу вар је за свој по сао у чу вар ској слу жби не по сред но од го во-
ран Ру ко во ди о цу, а Ру ко во ди лац је за свој по сао у чу вар ској слу-
жби не по сред но од го во ран Управ ни ку. 

Број чу ва ра утвр ђу је ЈП „Ср би ја шу ме” ак том о си сте ма ти за-
ци ји по сло ва и рад них ме ста, а вр ста и обим кон крет них по сло ва 
ко је Чу вар оба вља утвр ђу је се уго во ром о ра ду или дру гим по је ди-
нач ним ак том, у скла ду са за ко ном.

Члан 56.
За вре ме слу жбе, Чу вар но си слу жбе ну оде ћу на ко јој је знак 

Пар ка при ро де, знак за шти те при ро де и знак ЈП „Ср би ја шу ме”. 
До до но ше ња ак та из чла на 110. став 8. За ко на ко јим ми ни-

стар над ле жан за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не (у да љем тек-
сту: Ми ни стар) про пи су је је дин стве ну уни фор му чу ва ра на ци о-
нал них пар ко ва и за шти ће них под руч ја про гла ше них ак том Вла де,  
чу вар ће но си ти уни фор му ЈП „Ср би ја шу ме”.

Члан 57.
Чу вар за вре ме слу жбе но си оруж је ко јим је на о ру жан чу вар 

шу ме.
Вр сту, усло ве и пра ви ла но ше ња и упо тре бе и на чин чу ва ња 

оруж ја утвр ђу је Упра вљач у скла ду са за ко ном.

Члан 58.
Чу вар по се ду ју слу жбе ну ле ги ти ма ци ју ко јом до ка зу је иден-

ти тет, ста тус слу жбе ног ли ца и овла шће ња у скла ду са За ко ном о 
за шти ти при ро де.

Чу вар је ду жан да у вр ше њу од го ва ра ју ћих слу жбе них рад њи 
прет ход но по ка же слу жбе ну ле ги ти ма ци ју. 

Слу жбе ну ле ги ти ма ци ју чу ва ру из да је Упра вљач на обра сцу 
ко ји про пи су је Ми ни стар.

О из да тим ле ги ти ма ци ја ма Упра вљач  во ди еви ден ци ју.
Чу вар ко ји је пре стао да вр ши чу вар ску слу жбу, ду жан је да 

слу жбе ну ле ги ти ма ци ју у ро ку од 3 да на од да на пре стан ка слу жбе 
вра ти Упра вља чу, ко ју ће Упра вљач од мах по ни шти ти и ту чи ње-
ни цу уне ти у еви ден ци ју из ста ва 4. овог чла на.

У слу ча ју гу бит ка или не стан ка слу жбе не ле ги ти ма ци је чу-
вар је ду жан да о ово ме од мах оба ве сти Упра вља ча.

Из гу бље на или не ста ла ле ги ти ма ци ја огла ша ва се не ва же ћом 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је” и бри ше се из еви ден-
ци је о из да тим ле ги ти ма ци ја ма, а чу ва ру се из да је но ва ле ги ти ма-
ци ја.

Члан 59.
Рад чу вар ске слу жбе ор га ни зу је се на те ре ну та ко што Чу вар 

вр ши не по сред ни над зор и кон тро ли ше спро во ђе ње пра ви ла уну-
тра шњег ре да на јед ном чу вар ском ре јо ну.

Чу вар ски ре јон у сми слу овог пра вил ни ка, чи ни део га здин-
ске је ди ни це и про стор из ван др жав не шу ме у окру же њу или не-
по сред ном су сед ству ко ји пред ста вља ком пакт ну це ли ну у по гле-
ду кон фи гу ра ци је те ре на и мо гућ но сти над гле да ња.

Чу вар је од го во ран за уну тра шњи ред у ре јо ну за ко ји је за-
ду жен.

Чу вар сва ко днев но вр ши оби ла зак де ло ва ре јо на или ре јон у 
це ло сти. Чу вар има пра во и оба ве зу да из вр ши по треб ну слу жбе ну 
рад њу у би ло ком чу вар ском ре јо ну на под руч ју Пар ка при ро де.

Рад чу ва ра по вре ме но и по по тре би ор га ни зу је се у па ру или 
са ви ше чу ва ра исто вре ме но, кроз рад у сме на ма или де жур ства, 
па трол ни оби ла зак и ста ци о нар не кон тро ле или ком би но ва њем на-
пред на ве де них ме то да, од но сно дру гом при ме ном те рен ског ра да.

Упра вљач ће по себ ним ак том утвр ди ти и на по го дан на чин 
об ја ви ти чу вар ске ре јо не, са њи хо вим на зи ви ма, по вр ши на ма, 
име ни ма чу ва ра и од го ва ра ју ћим гра фич ким при ка зом.

Члан 60.
У вр ше њу чу вар ске слу жбе, ду жност Чу ва ра је да:
1) пра ти од но сно над гле да кре та ње и ак тив но сти по се ти ла ца 

и дру гих ко ри сни ка,  по себ но:
 – град њу, ре кон струк ци ју и до град њу обје ка та, тран спорт 

гра ђе вин ског ма те ри ја ла и дру ге ра до ве ко ји се у скла ду са за ко-
ном сма тра ју из град њом обје ка та; 

 – ко ри шће ње ми не рал них си ро ви на, од но сно ка ме на, шљун-
ка, пе ска, дро би не, зе мље и тре се та,

 – ко ри шће ње шу ма, од но сно се чу, кр че ње, кре са ње и па ље ње 
др ве ћа, из вла че ње, од ла га ње и тран спорт дрв них сор ти ме на та, са-
ку пља ње се ме на и др.,

 – ко ри шће ње фло ре и фа у не, од но сно са ку пља ње и бра ње би-
ља ка, гљи ва и жи во ти ња и њи хо вих раз вој них об ли ка и шум ских 
пло до ва и др.,

 – лов, га је ње и ко ри шће ње ди вља чи, 
 – ри бо лов, 
 – упо тре бу мо тор них во зи ла и пло ви ла, 
 – по ста вља ње обје ка та на во ди и мон та жних и при вре ме них 

обје ка та, 
 – ула зак у зо не, ме ста и објек те у ко ји ма је по се та за бра ње на 

или огра ни че на, 
 – кам по ва ње, ло го ро ва ње, 
 – ло же ње ва тре на отво ре ном и при ме ну пра ви ла и ме ра за-

шти те од по жа ра, 
 – ор га ни за ци ју и од ви ја ње спорт ских так ми че ња и дру гих 

ма ни фе ста ци ја;
 – од ла га ње от па да, 
2) пра ти ста ње биљ них и жи во тињ ских вр ста и дру гих вред-

но сти Пар ка при ро де и во ди еви ден ци ју о њи ма;
3) пру жа по моћ и са ра ђу је са ло кал ним ста нов ни штвом и 

дру гим но си о ци ма ствар них пра ва на не по крет но сти ма у ци љу за-
шти те при ро де, ре ша ва њу имо вин ско-прав них од но са и на кна ди 
ште те услед ус кра ћи ва ња или огра ни ча ва ња пра ва ко ри шће ња и 
при ме не ме ра за шти те;

4) пру жа по дат ке, по моћ и услу ге по се ти о ци ма при оби ла ску 
и раз гле да њу Пар ка при ро де, 

5) пра ти и пру жа дру ге по треб не услу ге ор га ни за то ри ма и 
уче сни ци ма на уч них и дру гих  ис тра жи ва ња и обра зов них ак тив-
но сти;

6) са ра ђу је са ко ри сни ци ма при род них ре сур са и при вред-
ним су бјек ти ма, по себ но у обла сти по љо при вре де, во до при вре де, 
енер ге ти ке, ру дар ства и ту ри зма;

7) са ра ђу је са ин спек то ром за за шти ту жи вот не сре ди не и 
оба ве шта ва  о ства ри ма из ње го ве над ле жно сти,

8) са ра ђу је се ор га ном уну тра шњих по сло ва и пре ма ука за ној 
по тре би тра жи ње го ву по моћ,

9) са ста вља за пи сник, оба ве шта ва Ру ко во ди о ца и Управ ни ка 
Пар ка при ро де и оба вља дру ге ов де не спо ме ну те по сло ве, у скла-
ду са за ко ном и ак том Упра вља ча.

10) оба ве шта ва дру ги над ле жни ор ган о из вр ше њу за бра ње-
них од но сно про тив прав них рад њи ко је су ре гу ли са не про пи си ма 
из над ле жно сти тог ор га на и о њи хо вим из вр ши о ци ма уко ли ко су 
по зна ти.
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Члан 61.

Ка да Чу вар утвр ди или осно ва но прет по ста ви да је По се ти-
лац, од но сно Ко ри сник за шти ће ног под руч ја учи нио рад њу су-
прот но пра ви ли ма уну тра шњег ре да или ме ра ма за шти те при ро де 
про пи са ним у скла ду са за ко ном, овла шћен је да: 

1) ле ги ти ми ше ли це за те че но у вр ше њу не до зво ље них рад-
њи, а ли це за те че но без лич них ис пра ва чи ји му иден ти тет ни је 
по знат, при ве де над ле жном ор га ну уну тра шњих по сло ва; 

2) за тра жи да му ли це пре до чи/по ка же са гла сност, до зво лу, 
одо бре ње, при ја ву ра до ва, ула зни цу или дру ги до ку мент ко јим до-
ка зу је ста тус Ко ри сни ка од но сно По се ти о ца и не ко од пра ва у ве зи 
ра до ва и ак тив но сти ко је оба вља, 

3) из вр ши пре глед свих вр ста во зи ла, плов них обје ка та и то-
ва ра; 

4) из вр ши сва ки пре глед, осим ста но ва и дру гих про сто ри ја 
за чи ји је пре глед по тре бан суд ски на лог, а по себ но пре глед:

 –  пр тља га и лич них ства ри,
 – уло ва и сред ста ва за лов и ри бо лов,
 – ала та и сред ста ва за са ку пља ње би ља ка и жи во ти ња
5) при вре ме но оду зме пред ме те и сред ства ко ји ма је из вр шен 

пре кр шај или кри вич но де ло и пред ме те ко ји су на ста ли или при-
ба вље ни из вр ше њем та квог де ла, укљу чу ју ћи  де ло ве и при мер ке 
жи вог и не жи вог све та, као и да ове пред ме те, без од ла га ња, пре да 
упра вља чу за шти ће ног под руч ја ра ди чу ва ња;

6) за тра жи ус по ста вља ње прет ход ног ста ња, од но сно на ре ди 
ме ре за спре ча ва ње и укла ња ње штет них по сле ди ца, а по себ но:

 – при вре ме но за бра ни ра до ве и ак тив но сти ко је се оба вља ју 
без про пи са них са гла сно сти или одо бре ња, као што су на уч на и 
дру га ис тра жи ва ња, обра зов не и спорт ске ак тив но сти и сл.,

 – за бра ни на ли цу ме ста ра до ве и ак тив но сти ко је се оба вља-
ју про тив но од ред ба ма овог пра вил ни ка и пра ви ли ма про тив по-
жар не за шти те,

 – на ре ди пу шта ње на сло бо ду од но сно вра ћа ње у при ро ду 
здра вих и не по вре ђе них при ме ра ка жи во ти ња уко ли ко је то за њих 
без бед но. 

Члан 62.
Ка да утвр ди рад њу учи ње ну су прот но пра ви ли ма уну тра-

шњег ре да или ме ра ма за шти те при ро де про пи са ним у скла ду са 
за ко ном, чу вар са ста вља за пи сник.

Са др жај за пи сни ка или опис ко ји се уно си у за пи сник је са-
оп шта ва ње оног што је за те че но, на ђе но, утвр ђе но или на дру ги 
на чин при ба вље но и кон ста то ва но.

У са др жај се оба ве зно уно се:
 – по да ци о из вр ши о ци ма не до зво ље не рад њи, а ако је из вр-

ши лац не по знат то се кон ста ту је уз осно ва ну прет по став ку о мо-
гу ћем из вр ши о цу;

 – на чин и вре ме из вр ше ња рад ње, сред ства и ала ти ко ји ма је 
рад ња из вр ше на,

 – по да ци о све до ци ма и дру гим рас по ло жи вим до ка зи ма ако 
по сто је,

 – на ста ла ште та, до ку мен то ва на што пре ци зни јим  по да ци ма 
и по мо гућ ству фо то гра фи јом;

 – по да ци о од у зе тим пред ме ти ма и сред стви ма из тач ке 5) 
чла на 61. 

За пи сник је са ста вљен у оно ли ком бро ју при ме ра ка ко ли ко 
зах те ва кон крет на си ту а ци ја, а ако је кон тро ли при сут на не ка дру га 
за ин те ре со ва на стра на, је дан при ме рак за пи сни ка уру чу је се и њој.

Упра вљач ће про пи са ти обра зац за пи сни ка из овог чла на. 

Члан 63.
О при вре ме но од у зе тим пред ме ти ма из чла на 61. Чу вар из да-

је по твр ду са  тач ним по да ци ма о вр сти и ко ли чи ни.
Упра вљач обез бе ђу је усло ве за одр жа ва ње и чу ва ње при вре-

ме но од у зе тих пред ме та, и пред у зи ма рад ње за да ље по сту па ње за 
при мер ци ма од у зе тих и на ђе них жи во тињ ских или биљ них вр ста, 
ми не ра ла, кри стал них тво ре ви на, фо сил них оста та ка и ар те фа ка-
та,  укљу чу ју ћи њи хо во збри ња ва ње док се ствар не ре ши.

О при вре ме но од у зе тим пред ме ти ма Упра вљач во ди еви ден-
ци ју са по да ци ма о вр сти ко ли чи ни, раз ло гу при вре ме ног од у зи-
ма ња, ли цу ко ме су пред ме ти при вре ме но од у зе ти и чу ва ру ко ји је 
пред ме те при вре ме но од у зео.

Члан 64.
Чу вар у вр ше њу слу жбе по сту па струч но, ауто ри та тив но и 

од го вор но, у скла ду са овла шће њи ма ко ја има, во де ћи по себ но ра-
чу на о угле ду Упра вља ча.

Чу вар во ди днев ник, од но сно еви ден ци ју днев них ак тив но-
сти, чи ји са др жај про пи су је Упра вљач.

Члан 65.
Чу вар по ла же струч ни ис пит у скла ду са про гра мом ко ји про-

пи су је Ми ни стар.
Упра вљач сам ор га ни зу је или на дру ги на чин обез бе ђу је обу-

ку, струч но уса вр ша ва ње и про ве ру зна ња и ве шти на Чу ва ра.

Члан 66.
Чу вар је опре мљен и рад ном оде ћом, сред стви ма ве зе и пре-

во за, по треб ним апа ра ти ма и ин стру мен ти ма и ала том, у скла ду са 
по себ ним ак том Упра вља ча.

Члан 67.
На осно ву за пи сни ка и оба ве ште ња Чу ва ра о учи ње ној за бра-

ње ној од но сно про тив прав ној рад њи, Упра вљач сход но сте че ним 
окол но сти ма, вр сти де ла и ста ту су по чи ни о ца под но си од го ва ра ју-
ћу при ја ву или зах тев за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка.

XII. ПРО ТИВ ПО ЖАР НА ЗА ШТИ ТА

Члан 68.
На под руч ју Пар ка при ро де пла ни ра ју се и спро во де ме ре за-

шти те од по жа ра у скла ду са За ко ном о за шти ти од по жа ра („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 111/09), За ко ном о шу ма ма и про пи си ма 
до не тим на осно ву тих за ко на, пла ном упра вља ња Пар ка при ро де 
и пла но ви ма за шти те од по жа ра.

Упра вљач до но си план за шти те од по жа ра за под руч је Пар ка 
при ро де сход но чла ну 47. За ко на о за шти ти од по жа ра и од ред ба ма 
Уред бе о раз вр ста ва њу обје ка та, де лат но сти и зе мљи шта у ка те го-
ри је угро же но сти од по жа ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 76/10).

ЈП „Ср би ја шу ме” у скла ду са За ко ном о шу ма ма до но си пла-
но ве за шти те шу ма од по жа ра за Ни шав ско и Ти моч ко шум ско 
под руч је ко ји ма при па да под руч је Пар ка при ро де.

Пла ном и про гра мом упра вља ња Пар ка при ро де утвр ђу ју се 
при о ри тет ни од но сно го ди шњи опе ра тив ни за да ци про тив по жар-
не за шти те.

Упра вљач ће на по го дан на чин об ја ви ти од но сно јав но ис так-
ну ти из во де из пла но ва за шти те од по жа ра, са основ ним пра ви-
ли ма про тив по жар не за шти те и по ста ви ти од го ва ра ју ће озна ке на 
те ре ну. 

XI II. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 69.
Над зор над при ме ном овог пра вил ни ка вр ши Ми ни стар ство. 

Члан 70.
Упра вљач ће нај ка сни је у ро ку од шест ме се ци од да на сту-

па ња на сна гу овог пра вил ни ка до не ти ак та пред ви ђе на овим пра-
вил ни ком.

Члан 71.
Упра вљач ће из вод из овог пра вил ни ка, са основ ним пра ви-

ли ма уну тра шњег ре да и за бра ње ним рад ња ма/ак тив но сти ма ис-
так ну ти на по го дан и ви дан на чин у на се љи ма, ту ри стич ким цен-
три ма и ло ка ли те ти ма, објек ти ма ЈП „Ср би ја шу ме” и на дру гим 
ме сти ма број ни јег оку пља ња и че шћег про ла ска По се ти ла ца и Ко-
ри сни ка. 

Члан 72.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, уз прет ход но 
при ба вље ну са гла сност Ми ни стар ства.

Број 17/2011-8
У Бе о гра ду, 28. мар та 2011. го ди не

Пред сед ник Управ ног од бо ра,
Мом чи ло Ко јић, с.р. 
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PRAVOSUDNE
PROFESIJE

Slobodan Spasić | Nebojša Šarkić | Đorđe Sibinović

Knjige možete poručiti na telefone: 011/ 36 444 52 i 36 310 49
ili e-mail: prodaja@slglasnik.com, www.slglasnik.com

CENA: 540,00 RSD

Knjiga je prevashodno namenjena studentima pravnih i njima srodnih 
fakulteta u pripremi predmeta Pravosudno organizaciono pravo.
Može koristiti i za pripremu polaganja pravosudnog ispita jer obuhvata sve 
pravosudne profesije koje se izučavaju po programu ovog ispita i predstavlja 
opšteobrazovno štivo za sve pravnike i druga zainteresovana lica.


